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ВІД УКЛАДАЧІВ
Запропонований біобібліографічний покажчик виходить у серії
«Видатні педагоги Харківської державної академії культури» і
містить матеріали про життя, наукову та науково-педагогічну
діяльність Миколи Васильовича Дяченка — відомого вченого, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії
та політології ХДАК, лідера наукової школи ХДАК за напрямом
«Філософські виміри української та світової культури».
До видання входять біографічний нарис, основні дати життя
і діяльності М. В. Дяченка, спогади колег, довідкові матеріали,
рецензії на основні публікації, бібліографічний покажчик його
праць, перелік публікацій про життя та діяльність.
Матеріал у бібліографічному покажчику згруповано в 7 розділах.
До 1 розділу ввійшли 144 публікації — авторські та написані
у співавторстві. Це монографії, підручники, навчальні посібники,
статті, опубліковані в наукових збірниках і періодичних виданнях,
есе, навчально-методичні матеріали тощо.
У 2–6 розділах міститься матеріал, який ознайомлює читача
з різносторонньою науковою діяльністю М. В. Дяченка — як члена
редколегій наукових збірників, наукового керівника, наукового
консультанта, опонента, рецензента монографій та навчальної
літератури, одного з організаторів професійних форумів і�������
��������
наукових конференцій.
7 розділ містить інформацію про відображення наукової
та науково-педагогічної діяльності М. В. Дяченка в довідниках,
наукових збірниках, періодичних виданнях, Інтернеті.
Бібліографічні записи в 1–6 розділах згруповано в хронологічноалфавітному, а в 7 розділі — в алфавітному порядку і здійснено
відповідно до існуючих державних та міждержавних стандартів:
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582–97
«Інформація та документація. Скорочення слів в українській
мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»,
ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов
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на русском языке. Общие требования и правила», ДСТУ 4861:2007
«Видання. Вихідні відомості», ГОСТ 7.78–99 «Издания. Вспомогательные указатели», ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 «Реферат и аннотация.
Общие требования».
Записи в 6 та 7 розділах супроводжуються довідковими
анотаціями. Усі матеріали переглянуто de visu.
Допоміжний апарат містить іменний, предметний покажчики,
покажчик назв праць.
У процесі укладання покажчика використовувалася
бібліографічна база даних бібліотеки ХДАК «Друковані праці
викладачів та співробітників ХДАК», ресурси Інтернету, особистий архів М. В. Дяченка.
Відбір матеріалу закінчено в серпні 2013 р.
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ВІДОМИЙ ФІЛОСОФ, УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ
Микола Васильович Дяченко народився 1 листопада 1941 р.
в невеличкому хуторі, що нині підпорядкований селищу
Московське Липоводолинського району Сумської області. З 1949 р.
проживає в Харкові. Після закінчення семирічки з похвальною грамотою з 1956 р.навчався в Харківському гідрометеорологічному
технікумі, який закінчив у 1960 р., отримавши диплом технікагідролога (з відзнакою). За державним розподілом як молодий
спеціаліст з 1960 по 1963 рр. працював у системі Гідрометслужби
СРСР спочатку ст������������������������������������������
аршим�������������������������������������
техніком-гідрологом, а потім начальником гідрометеорологічної станції «Ругозеро» в Карелії,
яка була підпорядкована Північно-Західному управлінню
Гідрометслужби в Ленінграді. У двадцять років очоливши колектив гідрометеорологічної станції (понад 30 співробітників),
молодий керівник швидко набув організаційно-управлінського
досвіду, вміння спілкуватися з людьми, доклав немало зусиль для
підвищення своєї кваліфікації, розширення власного світогляду.
У 1962 р. М. В. Дяченко успішно склав вступні іспити на
заочне відділення філософського факультету Ленінградського
державного університету. За п’ять з половиною років навчання
в цьому вищому навчальному закладі, що має усталені наукові
і педагогічні традиції, він долучився до знань у широкій системі
гуманітарних наук і, звичайно ж, до філософського знання. На той
час на філософському факультеті викладали відомі в СРСР і за кордоном фахівці — професори В. Тугаринов, В. Рожин, М. Кіссель,
В. Перов та ін. У 1968 р. М. В. Дяченко захистив дипломну роботу
з проблем діалектики, отримав диплом фахівця-філософа і почав
працювати у вищих навчальних закладах Харкова викладачем
філософських дисциплін. З 1968 по 1972 рр. працював асистентом, викладачем, старшим викладачем у Харківському інституті
мистецтв, а з 1972 по 1974 рр. навчався у філософській аспірантурі.
Будучи аспірантом, М. В. Дяченко опублікував статті
в провідних наукових філософських виданнях. Значний резонанс серед науковців-філософів викликала його проблемна
стаття з діалектики культурно-історичного розвитку, що надрукована в 1973 р. в провідному філософському журналі України
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«Філософська думка». Після закінчення аспірантури в 1975 р.
успішно захистив у спеціалізованій ученій раді Харківського
державного університету кандидатську дисертацію «Проблема
історичної спадкоємності (філософсько-методологічні аспекти)»,
науковий керівник — відомий учений-суспільствознавець, доктор
філософських наук, професор М. О. Добрускін.
З 1974 р. М. В. Дяченко після закінчення аспірантури за державним розподілом почав працювати в Харківському державному
інституті культури старшим викладачем, доцентом, професором,
завідувачем кафедри філософії та політології (з 1990 р.), проректором з наукової роботи (1980–1988 рр., 1994–2006 рр.). Після захисту кандидатської дисертації (1975 р.) значну увагу приділяє науковому дослідженню проблем культурної спадщини, розвиткові
культури України, формуванню культури мислення студентської
молоді.
Викладацьку і науково-дослідницьку роботу поєднує з активною громадською діяльністю: виступає з лекціями за суспільнополітичною тематикою на підприємствах міста і села, бере участь
у роботі профспілкового комітету інституту, стає заступником,
а потім і секретарем (1978–1980 рр.) партійної організації інституту.
У 1980 р.його призначено проректором з наукової роботи ХДІК.
У 80-ті рр. ХХ ст. соціокультурна проблематика досліджень
М. В. Дяченка висвітлена в публікаціях у центральних наукових журналах: «Философские науки» (м. Москва), «Філософська
думка» (м. Київ), «Вісник Харківського університету». У 1981 р.
виступив з доповіддю, присвяченою проблемам діалектики, на
Міжнародному симпозіумі «Критика чистого розуму» І. Канта
і сучасність» (м. Рига), що набуло висвітлення в матеріалах,
опублікованих у 1982 р. в журналі «Вопросы философии»
(м. Москва).
Упродовж 1980-х рр. наукові інтереси М. В. Дяченка дедалі
спрямовуються на дослідження історії, теорії та філософії культури. У 1988 р. його переведено на посаду старшого наукового
співробітника для підготовки докторської дисертації та наукової
монографії за означеною вище тематикою.
Попри труднощі, що виникли в суспільстві на рубежі 19801990 рр. (розпад СРСР і пов’язана з цим дезорганізація наукової
і видавничої діяльності, послаблення зв’язків між науковими центрами колишньої країни), М. В. Дяченко в 1992 р.
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опублікував наукову монографію за темою дисертації «Заперечення і спадкоємність у розвитку культури», а в 1994 р.захистив
у спеціалізованій ученій раді Д 64.051.06 Харківського державного університету докторську дисертацію з філософії за темою
«Наступність у розвитку культури» (спеціальність 17.00.01 —
теорія та історія культури).
У 1990 р. його обрано за конкурсом і призначено на посаду
завідувача кафедри філософії. Він спрямував діяльність кафедри
на оновлення навчальних курсів, підвищення рівня навчальної,
навчально-методичної, наукової і виховної роботи. Як керівник
кафедри значну увагу приділяє якості викладання навчальних
дисциплін, їх науково-методичному обгрунтуванню та кадровому забезпеченню, науково-дослідницькій роботі викладачів,
підвищенню теоретичного рівня викладання навчальних курсів
та спецкурсів. Колектив кафедри проводить активну науково-методичну роботу за двома основними напрямами: «Філософські та
соціально-політичні виміри культури» й «Удосконалення методики
викладання філософських та суспільно-політичних дисциплін».
Результати досліджень відображені в докторських і кандидатських дисертаціях, монографіях, наукових статтях, підручниках
і навчальних посібниках, навчально-методичних матеріалах,
доповідях викладачів на наукових конференціях та науково-методичному семінарі кафедри. Важливе місце в діяльності колективу
кафедри відводиться науково-дослідницькій роботі студентів. Студентське наукове товариство при кафедрі складається з окремих
секцій, керівниками яких є викладачі. Студенти — члени секцій —
готують наукові реферати, статті, виступають з доповідями на
конференціях і семінарах. М. В. Дяченко спрямовує колектив
кафедри на активну участь в удосконаленні підготовки фахівців
на всіх факультетах ХДАК, розробляє і впроваджує в навчальний
процес нові форми і методи роботи згідно із сучасними вимогами
до вищої школи.
У 1991 р. в Києві відбувся Перший всеукраїнський конгрес
філософів за темою «Філософія і духовне відродження України».
М. В. Дяченка було запрошено для участі в його роботі, де він
виступив з доповіддю, присвяченою творчості Г. С. Сковороди,
на секції «Історія філософії в контексті української культури».
У 1992 р. йому присуджено вчене звання професора.
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Протягом 1990 — початку 2000-х рр. М. В. Дяченко опублікував
статті в наукових фахових виданнях з проблем теорії та історії
культури — питань взаємовпливу культур у системі «Схід–Захід»,
культурного прогресу людства, національно-культурного визначення українського народу. Певним підсумком цих досліджень
стала опублікована у 2007 р. наукова монографія «Філософські
виміри культури», в якій висвітлено проблеми методології
культурно-історичної діяльності, соціокультурного успадкування,
культурної творчості та культури мислення.
Особливе місце у творчому доробку М. В. Дяченка належить
літературно-художнім працям. Так, у 2009 р.вийшла друком книга
«Хатній космос». До неї ввійшли написані у формі есе спогади
автора, в яких відображено окремі епізоди з власного життя,
зокрема, пори дитинства. У 2010 р.він опублікував книгу «Магія
пізнання» — результат роздумів автора про світ, місце людини
в ньому, пошуки духовних орієнтирів сучасною людиною і смисл її
буття. В ній містяться цікаві розповіді про значення і роль видатних науковців-професорів у підготовці молодої зміни, вихованні
студентської молоді, висвітлюється специфіка духовної атмосфери
другої половини минулого століття.
Новим етапом у філософській літературно-художній діяльності
М. В. Дяченка стала його книга «Временное и вечное: философская
поэтика (эссе, фрагменты, миниатюры)», опублікована у 2012 р.
Вона присвячена аналізу творчості окремих видатних майстрів
поетичного слова, прозаїкам, котрі зверталися до філософських
проблем буття. В майстерно відтворених нарисах, есе, фрагментах,
мініатюрах акцентується увага на екзистенціальних вимірах життя
особистості, містяться роздуми автора щодо ціннісних орієнтирів
сучасної людини.
Важливим напрямом діяльності М. В. Дяченка як проректора
з наукової роботи (протягом двадцяти років) стала науковоорганізаційна робота. Він приділяв значну увагу організації і проведенню міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових
конференцій, симпозіумів, семінарів з проблем розвитку культури, мистецтва. Серед його обов’язків — координація художньої,
творчо-виконавської роботи на кафедрах і факультетах мистецького спрямування. Очолював художню раду ХДІК, брав участь
в організації студентських мистецьких конкурсів, звітів, олімпіад
всеукраїнського і регіонального рівнів, своєю діяльністю сприяв
зміцненню творчих зв’язків між спорідненими вищими навчальними закладами України, Росії, Білорусі.
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У ХДІК протягом 1977–1984 рр. функціонував перший
в Україні серед вищих навчальних закладів культури і мистецтв
науково-дослідницький сектор (НДС) — керівник В. І. Чернов.
За його сприяння науковці кафедр упроваджували результати
наукових досліджень у практику культурно-освітницької роботи
та бібліотечно-інформаційної діяльності за такими напрямами:
складання тезаурусів для бібліотечно-бібліографічного забезпечення окремих галузей народного господарства, проектування
зон відпочинку в деяких районах Харківської області, організація
дозвіллєвої діяльності в будинках культури, клубах, парках культури і відпочинку та ін. Планування та організація досліджень
з госпрозрахункової тематики здійснювалася під керівництвом
проректора з наукової роботи М. В. Дяченка. Упровадження в практику наукових тем сприяло зміцненню матеріально-технічної бази
окремих кафедр і факультетів.
За ініціативи ректора ХДАК В. М. Шейка та під його
безпосереднім керівництвом проректори М. М. Каністратенко,
М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко, починаючи з другої половини 1990-х рр., доклали немало зусиль для створення в академії
необхідної інфраструктури щодо підготовки науково-педагогічних
кадрів — докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів. Було
відкрито аспірантуру за 6-ма спеціальностями, а згодом і докторантуру зі спеціальностей бібліотекознавство, бібліографознавство
та книгознавство, а також з теорії та історії культури. Значним
досягненням є створення двох спеціалізованих учених рад з означених вище спеціальностей. У середині 2000-х рр. науковці академії
під керівництвом В. М. Шейка розробили проект щодо впровадження нових галузей знань в існуючу інфраструктуру, а саме:
культурологія і соціальні комунікації. Проект затверджений
Кабінетом Міністрів України, а нові галузі та спеціальності внесено
до державного переліку наукових спеціальностей. Це дозволило
здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів з означених
спеціальностей у спеціалізованих учених радах ХДАК, зокрема
докторів культурології (першим в Україні з цієї спеціальності
захистив докторську дисертацію доцент Щедрін А. Т. — науковий
консультант, професор М. В. Дяченко).
З 2007 р. М. В. Дяченко очолює спеціалізовану вчену раду
Д 64.807.01 у ХДАК з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
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(кандидата) культурології, доктора (кандидата) мистецтвознавства, доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями:
26.00.01 — теорія та історія культури; 26.00.04 — українська культура. За цей період у раді здійснено захист 52 дисертацій, серед
них — 12 докторських і 40 кандидатських дисертацій.
Упродовж 16 років (з 1996 р.) М. В. Дяченко входить до складу
спеціалізованої вченої ради Д 64.051.06 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 09.00.04 — філософська
антропологія та філософія культури в ХНУ ім. В. Н. Каразіна,
в якій плідно працює як експерт і опонент. За участь у науковій
діяльності ради, а також за активне співробітництво з науковцями університету його нагороджено пам’ятною медаллю на честь
200-річчя з дня заснування Харківського університету.
М. В. Дяченко активно співробітничав з Редакційною Колегією
Української Радянської Енциклопедії та Головною Редакційною
Колегією Енциклопедії Сучасної України, підготував окремі
статті про відомих науковців і митців, а також відомості про
Харківську державну академію культури. Як проректор з наукової
роботи значну увагу приділяв видавничій науковій діяльності
ХДАК, зокрема підготовці й опублікуванню матеріалів наукових
конференцій, наукових фахових збірників, протягом кількох років
був відповідальним редактором збірника наукових праць «Культура України».
Однією з важливих ділянок діяльності М. В. Дяченка, як проректора з наукової роботи і завідувача кафедри філософії
та політології, є науково-дослідницька робота студентів. Він
спрямовує діяльність викладачів на розроблення активних
методів і форм організації цієї діяльності. В наукових статтях,
в опублікованих науково-методичних розробках, брошурах він
пропонує для втілення в практику конкретні пропозиції щодо
формування в студентської молоді навичок і вміння проведення
наукових досліджень. У 1986 р.виступав з доповіддю на пленарному засіданні Всесоюзної науково-практичної конференції
«Наслідки роботи вищих навчальних закладів щодо формування
комплексного підходу до організації наукової роботи студентів»
(м. Фрунзе), в якій поділився досвідом цієї діяльності в ХДІК.
Його пропозиції щодо вдосконалення НДРС у вищих навчальних закладах культури і мистецтв було враховано у вироблених
конференцією рекомендаціях, спрямованих на розвиток науководослідницької і художньо-виконавської діяльності студентів.
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Протягом останніх двох десятиліть професор М. В. Дяченко,
як дослідник у галузі теорії та історії, сформував наукову школу
філософсько-культурологічного напряму. Під його керівництвом
як наукового консультанта з означеного наукового напряму
підготували монографії і захистили докторські дисертації Л. В. Стародубцева, А. Т. Щедрін, З. І. Алфьорова, А. А. Кікоть, О. І. Романюк,
подала до захисту докторську дисертацію В. В. Лисенкова. Він є науковим керівником аспірантів, здобувачів наукових ступенів, котрі
успішно захистили кандидатські дисертації, — Ю. О. Азарової,
Н. О. Рябухи, В. Г. Соколова, О. Г. Ситник, К. Ю. Насонової.
М. В. Дяченко — постійний експерт з наукових досліджень
у галузях філософії, історії філософії, культурології. За дорученням спеціалізованих учених рад провідних вищих навчальних
закладів Харкова, Києва, Львова М. В. Дяченко був офіційним опонентом під час захисту докторських дисертацій В. Є. Чернікової,
Н. А. Михайловської, В. А. Суковатої, І. А. Жеребкіної, кандидатських дисертацій І. М. Пасісниченко, О. С. Філоненка, О. В. Голозубова, В. А. Малько, Т. Є. Гетало, А. Є. Прилуцької, Я. М. Кунденко,
В. О. Черненка, Ю. П. Богуцького, В. Г. Спринсяна, Л. М. Сідак,
Б. М. Голоти. Він є рецензентом численних наукових монографій,
підручників, навчальних посібників з філософії і культурології.
М. В. Дяченко постійно надає консультативну допомогу
з питань методології дослідження проблем теорії та історії культури, філософії культури здобувачам наукових ступенів, молодим
науковцям, протягом майже двох десятиліть викладає курс лекцій
для аспірантів і здобувачів з філософії.
Діяльність М. В. Дяченка як ученого й організатора наукової
діяльності, педагога набула висвітлення в окремих статтях,
довідковій літературі. Так, йому як відомому науковцеві присвячено статтю в Енциклопедії Сучасної України. Серед видатних людей — вихідців із Сумщини — значиться і його ім’я.
В біографічному словнику «Выдающиеся педагоги высшей школы
г. Харькова» міститься стаття, присвячена життю і діяльності
М. В. Дяченка.
Його праця відзначена урядом і органами місцевої влади,
іншими організаціями. Професор М. В. Дяченко брав активну
участь у розробці Регіональної комплексної програми соціальноекономічного розвитку Харківської області «Харківщина — 2010»
(розділ «Культура і духовність»), у роботі науково-координаційної
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ради Харківської обласної державної адміністрації як експерт
з питань розвитку освіти і культури (напрям «Регіональна
соціальна політика. Стратегічне планування і прогнозування розвитку регіону»).
Його внесок у розвиток української науки та культури
відзначено Почесною грамотою виконкому Харківської міської
ради (2009 р.). За особисті досягнення в галузі науки, вагомий
внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних
проблем Харківської області професору М. В. Дяченку у 2001 р.
призначено стипендію ім. В. Н. Каразіна (з гуманітарних наук)
Харківської облдержадміністрації.
Почесною відзнакою нагороджено М. В. Дяченка за його
діяльність щодо зміцнення творчих зв’язків між науковцями
і митцями ХДАК і Національної музичної академії України
ім. П. І. Чайковського.
У 2004 р. за вагомий особистий внесок у розвиток української
культури і мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців
М. В. Дяченку Указом Президента України присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник культури України».
Сьогодні Микола Васильович Дяченко сповнений творчих
задумів, всесторонньо реалізує свій багатий досвід ученого —
організатора наукової і навчальної роботи, педагога. Побажаємо
йому подальших успіхів і наснаги в реалізації свого невичерпного
творчого потенціалу.
В. М. Шейко,
доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії мистецтв України,
дійсний член Української академії наук,
Російської гуманітарної академії,
Міжнародної академії інформатизації при ООН,
заслужений діяч мистецтв України,
ректор Харківської державної академії культури,
повний кавалер ордена «За заслуги».
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ОЧЕРК О НИКОЛАЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ДЬЯЧЕНКО
Известно, чем многограннее личность, тем сложнее составить
адекватное представление о ней. Николай Васильевич Дьяченко и
является той многогранной личностью, отдельные грани которой
требуют специального обстоятельного рассмотрения. Мы не ставим перед собой такую задачу, ибо ее невозможно реализовать в
рамках небольшого по объему очерка. Коснемся лишь некоторых
ее аспектов.
Философия при осмыслении феноменов предполагает
использование метода единства исторического и логического.
История имманентно содержит в себе логическое, а логическое
есть не что иное, как вывод из исторического, квинтэссенция
последнего. Перечитывая философско-художественную эссеистику Н. В. Дьяченко, его автобиографические книги, насыщенные философской рефлексией, сложно не согласиться с мыслью:
философом нужно родиться, а затем, если повезет, в процессе
жизнетворчества реализовать себя в этом качестве.
Родился он в военное лихолетье, осенью 1941 г. в небольшом
хуторке Липоводолинского района Сумской области. Трудно в
это поверить, но в конце 1930 — начале 1940-х гг. во многих селах
и хуторах Сумщины еще не было электричества, проводного радио.
В темное время суток сельчане для освещения использовали керосиновые лампы, а в войну, когда керосин «достать» было ������
невозможно���������������������������������������������������
, пользовались самодельными светильниками — «каганцами». Это древнее, как человеческий мир, нехитрое изобретение
(небольшой глиняный сосуд, наполненный каким-нибудь маслом,
например, подсолнечным, а в нем — фитилек из ниток) и освещало внутреннее помещение сельской хаты-мазанки под соломенной крышей. Маленькому мальчику вместе с матерью пришлось
пережить фашистскую оккупацию, холод и голод во время войны,
а затем голодовку 1946–1947 гг., как и многим советским людям
в эти тяжелейшие годы. Большую часть своей хуторской жизни
будущий философ провел в одиночестве, в небольшой сельской
хате, в которой его на целый день закрывала мама, уходя на работу
в колхоз. Видимо это вынужденное одиночество в какой-то сте15

пени повлияло на формирование его психики, интеллекта. Об этом
периоде своей жизни Н. В. Дьяченко поведал в книге «Хатній космос» — своего рода поэме о жизни целого поколения, родившегося в 1940-е гг. Мне, как его ровеснику и земляку-сумчанину,
в прошлом тоже сельскому мальчику, такая жизнь очень знакома,
и эта книга написана как будто обо мне.
Определенным потрясением в эволюции ранимой психики
мальчика была резкая смена образа жизни — переезд матери
в индустриальный регион страны — Донбасс, где требовалась
рабочая сила для восстановления разрушенных во время войны
шахт и других промышленных объектов. Диковатый сельский
мальчик был шокирован невиданными им ранее достижениями индустриальной жизни. В своей книге «Магия познания»
Н. В. Дьяченко реалистически, с художественной экспрессией
передает свои впечатления об этом периоде жизненного пути.
В���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
дальнейшем — жизнь в Харькове, школа-семилетка, гидрометеорологический техникум, работа в качестве молодого специалиста-гидролога в северо-западном регионе СССР.
В возрасте двадцати лет он — начальник гидрометеорологической станции в Карелии, работа ответственная, во многом сопряжена с опасностью для жизни (перипетии этого периода жизни
описаны в вышеназванной книге) и … вновь глубокий перелом
в духовной эволюции: молодой гидрометеоролог выбирает в качестве главной профессии — философию. Шесть лет обучается
заочно на философском факультете Ленинградского государственного университета и одновременно работает геодезистом на монтажно-железобетонном участке одной из строительных организаций города Харькова. Работа на строительстве промышленных
объектов стала для него еще одним университетом жизни, школой
практического разума. Именно там, на строительных площадках,
в глиняных карьерах, на высотных железобетонных сооружениях,
приходилось Н. В. Дьяченко самоутверждаться как специалисту и
как личности, решать одновременно производственные вопросы
и проблемы межличностного общения. Неслучайно в его книге
«Магия познания» этому периоду жизни посвящен раздел, который имеет весьма символическое название — «Железобетон».
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Н. В. Дьяченко становится философом-профессионалом, а дальше — преподавательская работа в вузах Харькова,
лекторская деятельность, работа на партийных (выборных)
должностях (заместитель секретаря, а затем — секретарь партбюро ХГАК), проректор по научной работе на протяжении
двадцати лет и одновременно заведующий кафедрой философии и политологии более двадцати лет. Его деятельность по
подготовке кадров для сферы культуры, организации научных
исследований отмечена многочисленными дипломами, благодарностями, в 2004 г. присвоено почетное звание — заслуженный работник культуры Украины.
Казалось бы, такие виды работы, как организаторская и общественная, трудно совместимы с научным творчеством, с�������
иссле������
дованием фундаментальных философских проблем. Однако
Н.���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
В.������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Дьяченко умеет совмещать эти виды деятельности: защищены две диссертации — кандидатская и докторская, присвоены
ученые звания — доцента и профессора, написаны учебники и
учебные пособия, опубликованы научные монографии и многочисленные статьи, защищены под его научным руководством многие докторские и кандидатские диссертации. Результатом такого
успешного совмещения является и то, что Н. В. Дьяченко уже
много лет возглавляет специализированный ученый совет ХГАК
по защите докторских и кандидатских диссертаций по культурологии и искусствоведению.
Заслуживает внимания еще одна грань ��������������������
его личности
����������������
— литературно-художественный дар. Я имею в виду его философско-художественную эссеистику. Особенно впечатляет опубликованная в 2012 г. книга «Временное и вечное: философская поэтика: эссе, фрагменты, миниатюры», в которой автор
стремится передать свои личностные размышления и оценки
художественных текстов, используя философский подход к их
интерпретации.
Н. В. Дьяченко — известный специалист в области философии
культуры, истории науки. Многие годы входит в состав специализированного ученого совета Харьковского государственного университета им. В.���������������������������������������������
Н.
��������������������������������������������
Каразина по защите докторских и кандидатских диссертаций, посвященных проблемам философской антропологии и философии культуры, философским вопросам научного познания, является рецензентом многих научных работ. При
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подготовке к изданию двухтомного учебного пособия «Динамика
научного познания» я обратился к нему за консультативной помощью, а также с просьбой отрецензировать указанную работу. Все
эти вопросы им были решены оперативно, необходимо отметить,
что я уже дважды проходил стажировку на кафедре, возглавляемой Н. В. Дьяченко.
Ему свойственно создавать дружный творчески работающий
научный коллектив, формировать окружение из людей, между которыми складываются толерантные, уважительные отношения. К нему
тянутся и молодые, начинающие свой путь в науке люди, и маститые
ученые, профессора. Каждому из собеседников ему есть что сказать,
дать добрый совет в решении проблемных вопросов научного, художественного и педагогического познания, а если брать шире — фундаментальных вопросов человеческого бытия.
Думается, что философский талант Н. В. Дьяченко полностью
еще не реализован, он будет и дальше раскрываться в его научном, художественном и педагогическом творчестве. Пожелаем ему
успехов на этом пути.
Б. Я. Пугач,
доктор философских наук,
профессор кафедры теории культуры
и философии науки
Харьковского национального университета
им. В. Н. Каразина.

ДЬЯЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(Из биографического словаря

«Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова»,
Харьков, 1998).
Николай Васильевич Дьяченко — доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой философии и политологии,
проректор по научной работе Харьковской государственной академии культуры, родился 1 ноября 1941 г. в с. Московском Липоводолинского района Сумской области. В 1968 г. окончил философский факультет Ленинградского госуниверситета, с 1971 по
1974 гг. обучался в аспирантуре при Харьковском институте
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радиоэлектроники. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Проблема исторической преемственности (философскометодологический аспект)». С 1990 г. — доктор наук, тема докторской диссертации «Проблема наследования в развитии культуры».
С 1980 г. (с перерывами) — проректор по научной работе Харьковского государственного института культуры, ныне академии, с
1990 г. возглавляет кафедру философии и политологии.
Педагогическую деятельность в вузах Николай Васильевич
ведет с 1968 г., является автором и соавтором ряда учебных пособий: «Преемственность в развитии культуры и культурный прогресс» (г. Харьков, 1984 г.), «Субъект культурно-исторического
процесса» (г. Харьков, 1988 г.), «Организация научно-исследовательской и художественно-творческой работы студентов вузов
культуры и искусств» (М., 1986), «Социология. Наука об обществе» (г. Харьков, 1996 г.).
Профессор Н. В. Дьяченко имеет около шестидесяти публикаций, в том числе в ведущих научных изданиях. Тематика научных
интересов — философия культуры, диалектика социокультурного
процесса, история философии и культуры. В центре внимания
исследований — проблема соотношения культуры и цивилизации, вопросы развития украинской культуры в контексте мирового культурного процесса. В частности, в ряде работ анализируются проблемы национального возрождения и культурного
самоопределения, поставленные в работах украинских мыслителей — Н. Костомарова, П. Кулиша, М. Драгоманова, А. Потебни,
И. Франка, И.������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Огиенко, М.������������������������������������
�����������������������������������
Грушевского. Культурному взаимодействию «Восток������������������������������������������������
–�����������������������������������������������
Запад», проблемам сохранения культурного наследия посвящена монография «Отрицание и преемственность в развитии культуры» (Харьков, «Основа», 1992).
Н. В. Дьяченко неоднократно выступал на международных
симпозиумах и конференциях по философским проблемам развития культуры.
Николай Васильевич осуществляет научное руководство работами докторантов и аспирантов, является членом специализированных ученых советов по защите диссертаций.
Е. А. Несвит
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ДЯЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

(З енциклопедичного довідника «Сумщина в іменах»,
Суми, 2003).
(1.ХІ.1941, с. Московське Липоводол. р-ну) — доктор
філософських наук (1990). 1968 р. — закінчив філософський ф-т
Ленінградського держ. ун-ту. 1971–1974 рр. — аспірант
Харківського ін-ту радіоелектроніки. З 1980 р.(з перервами) —
проректор з наук. роботи Харківського держ. ін-ту культури
(нині — академія). З 1990 р.— зав. кафедри філософії і політології.
Автор і співавтор низки навчальних посібників, близько 60 наукових публікацій.
Сфера наукових інтересів — філософія культури, діалектика
соціокультурного процесу, історія філософії і культури.
Учасник міжнародних симпозіумів і конференцій.
<…>

ДЯЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

(З «Енциклопедії Сучасної України», К., 2008, Т. 8).
(01. 11. 1941, с. Московське Липоводолин. р-ну Сум. обл.) —
філософ. Доктор філософських наук (1994), професор (1992).
Закінчив Ленінградський ун-т (нині Санкт-Петербург, 1968).
Працював у 1968–71 рр. в Харківському ін-ті мистецтв. Від
1974 р. — у Харківській академії культури; від 1990 р.— зав. кафедри
філософії і політології, водночас 1980–87 рр., 1994–2006 рр. —
проректор з наукової роботи. Досліджує проблеми філософії
культури, діалектики соціокультурного процесу, співвідношення
культури і цивілізації, питання розвитку української культури в
контексті світових культур, процесу національного відродження
та культурного самовизначення.
<…>
М. М. Каністратенко,
кандидат історичних наук,
доцент, заслужений працівник культури України,
перший проректор
Харківської державної академії культури.
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ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА МОНОГРАФИЮ Н. В. ДЬЯЧЕНКО
«ОТРИЦАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ
КУЛЬТУРЫ», ХАРЬКОВ, 1992
В достаточно большом объеме литературы, посвященной проблемам философии культуры, ощущается явный недостаток исследований диалектики, динамики культуры. Может быть, сложность объекта этому помеха, может, трудности методологического
характера, трудно сказать. Н. В. Дьяченко пытается рассмотреть
культуру с точки зрения ее временных изменений: особенностей процесса изучения ценностей поколениями, соотношения
деструктивной и конструктивной деятельности человека во время
революционных преобразований в культуре, взаимообусловленности процессов культурного наследования и творчества.
Развитие культуры раскрывается в диалектическом единстве
отрицания и преемственности как важнейших принципов человеческой деятельности и решается в двух аспектах — историкофилософском и философско-историческом. Заметим сразу, что
первый, на мой взгляд, освещен шире и более глубоко.
Автор показывает, что разработка философско-методологических проблем культуры, диалектики культурно-исторического
процесса в России велась как в русле традиции революционнодемократической и материалистической мысли, так и на базе
религиозно-философских концепций. В ходе диалога этих подходов расширялось «поле» философского видения тенденций развития отечественной и мировой культуры, выводилось на первый
план осмысление проблемы «Восток — Запад», ставился вопрос о
месте и роли человека в социокультурном процессе. Отмечается,
что содержание различных направлений отечественной мысли
30–40-х годов во многом определялось «Философским письмом»
П. Я. Чаадаева. И «западники», и «славянофилы» находили в нем
отправные точки для развития своих теорий. <…>
<…>
Заслуживает внимания анализ творчества Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Автор стоит на позиции отрицания бытующей концепции двойственности: с одной стороны, — гениальный художник, с другой — слабый, наивный, заблудший и т. д.
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мыслитель и человек. Достоевский, по мнению Дьяченко, глубоко
овладел диалектикой как методологией культуротворческой деятельности человека и считал, что заимствование у Запада гражданского устройства, культурных достижений возможно лишь в
том случае, если оно будет органично «вплетено» в национальную
культурную традицию и трансформировано с учетом российской
специфики. Чтобы взойти на вершину грядущего «золотого века»,
необходимо непрерывное нравственное совершенствование человека как творца своей истории и культуры.
В чем противоречивость историко-культурной концепции
Толстого? Правомерно ли его критику теории прогресса рассматривать как культурный нигилизм? Опираясь на мнения ряда
исследователей, автор проводит мысль, что Толстой отрицает не
культуру вообще, не всю европейскую цивилизацию как таковую,
а ту чудовищную неравномерность в распределении культурных
достижений, которая сложилась в российском обществе с его причудливым симбиозом крепостничества и капитализма. Без нравственных понятий разум превращается в отрицательную, деструктивную силу — таков вывод Толстого.
Исследуя проблему в идеалистической диалектике XX века,
автор анализирует концепции Ф. Ницше, О. Шпенглера, М. Хайдеггера, Н. Бердяева, Х. Ортеги-и-Гассета, Ж.-П. Сартра, Г. Маркузе, Т. Адорно, К. Поппера, П. Сорокина и др. Общей методологической основой различных школ и направлений в диалектике
XX века является, по мнению автора монографии, понимание взаимодействия объекта и субъекта, результат которого фиксируется
двумя основными состояниями: тождеством субъекта и объекта,
их слиянием, примирением или, напротив, противопоставлением,
отрицанием субъектом объекта. В первом случае речь может идти
об апологии существующего порядка вещей, интеграции индивида в существующую культуру. Во втором — мыслящая личность
становится на позицию критики, отрицания существующей социокультурной системы и требует изменения порядка вещей, выдвигает проект новой социальности и культуры.
Вторая глава монографии посвящена анализу Марксовой концепции культуры. Развитие ее рассматривается в контексте идеи
общественного прогресса. Главный акцент автор переносит на
всесторонний анализ диалектики отрицания и преемственности
в процессе «окультуривания» человека. Обобщая существующие
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в литературе точки зрения в рамках так называемого гуманистического подхода к пониманию культуры, сущность культуры автор
усматривает в мере развития сущностных сил субъекта, их воплощения в материальном и духовном производстве.
Любопытны мысли о социокультурном отчуждении человека
в условиях тоталитарного общества в период господства сталинизма. Отчуждение в базисных отношениях порождало отчуждение в области духовной: происходило «раскультуривание»
человека, девальвация духовности, прерывались культурно-нравственные традиции, не реализовывались творческие потенции
личности.
В завершающей главе монографии речь идет о диалектике
отрицания и преемственности в развитии духовной культуры.
Подробно рассматриваются негативистские тенденции, возобладавшие в советском обществе в период тоталитаризма. Подчеркивается, что наибольшей деструкции подверглась сердцевина культуры — духовность, нравственность. Автор призывает к трезвой
оценке более чем семидесятилетнего периода развития культуры
в стране: были и успехи, и потери. Каков же результат так называемой культурной революции, решены ли ее задачи? По мнению
автора, настоящего «окультуривания» человека не произошло.
Свидетельством тому является обострившийся в советском обществе на рубеже 80–90-х годов кризис всей социокультурной жизни.
Пожалуй, наибольший интерес в этой главе представляет анализ процесса культурного наследования в контексте единства
традиций и новаций. Теперь, когда рушатся последние империи и
государства выходят на путь независимого, самостоятельного развития, остро встают вопросы сотрудничества народов и взаимодействия культур. Можно ли безоговорочно использовать готовые
культурные способы жизнедеятельности народов развитых стран
для построения демократических обществ в государствах, вышедших из империй? Как решать веками накопившиеся проблемы
культурного самоопределения? Размышляя над этим, Н. В. Дьяченко акцентирует внимание на двух основных тенденциях
в мировом развитии: во-первых, явно обозначившееся в конце
XX века стремление н���������������������������������������
����������������������������������������
ародов к преодолению замкнутости национальных культур, изолированности их и, во-вторых, тенденция к
независимому, автономному развитию национальных культур на
базе собственных традиций и ценностей.
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Какова же диалектика, определяющая соотношение этих тенденций? По мнению автора, заимствования определенных элементов инокультуры не грозит самобытности, поскольку, основанные, как правило, на ценностях общечеловеческого характера, они
хорошо сочетаются с вековыми национальными традициями, не
деформируя их. Существует и обратная зависимость: чем слабее
традиции, чем более они деформированы сами п�����������������
������������������
о себе, тем сильнее влияние инокультуры. Культурное жизнетворчество народов,
делает вывод автор, зависит от достижения оптимума во взаимодействии этих тенденций.
<…>
<…>����������������������������������������������������
Рецензируемая
���������������������������������������������������
монография внесла свой вклад в разработку проблем философии культуры.
Б. И. Конвай

З ПЕРЕДМОВИ ДО МОНОГРАФІЇ М. В. ДЯЧЕНКА
«ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ КУЛЬТУРИ», ХАРКІВ, 2007
Дяченко М. В. — відомий український філософ і культуролог,
заслужений працівник культури України. Родом він з Липоводолинського району Сумської області, більша ж частина його життя
пов'язана з Харковом, з викладацькою та науковою діяльністю у
вищих навчальних закладах. Він — вихованець Ленінградського
(нині Санкт-Петербурзького) державного університету. Після
закінчення філософського факультету, аспірантури, захистив
кандидатську і докторську дисертації, опублікував низку праць,
навчальних посібників.
Слід зауважити, що його творча діяльність не обмежується
філософсько-культурологічними інтересами. Він доклав чимало
зусиль до організації наукових досліджень у галузі культури,
мистецтвознавства, бібліотечно-інформаційної та соціальнопедагогічної діяльності. Протягом майже двадцяти років він
працював проректором з наукової роботи Харківської державної
академії культури, нині продовжує очолювати кафедру філософії
і політології в цьому відомому в Україні вищому навчальному закладі, керує підготовкою докторантів і аспірантів. За
особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення
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науково-технічних і соціально-економічних проблем у 2001 p.
М.�����������������������������������������������������������
В.��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Дяченка
�������������������������������������������������������
Харківською обласною адміністрацією було оголошено стипендіатом імені В. Н. Каразіна (з гуманітарних наук).
Основна проблематика наукових досліджень М. В. Дяченка
пов'язана з питаннями культурної творчості, спадкоємності в
культурі, структури і динаміки культури, культури мислення.
У�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
запропонованій читачеві книзі матеріали згруповані в чотирьох главах. У першій главі розглядаються питання змісту і форм
духовного життя, духовної культури суспільства. У другій —
акцентується увага на теоретико-методологічних аспектах
культурно-історичної діяльності людини. Третя глава містить роздуми щодо визначення культурних орієнтирів у цивілізаційному
розвитку України та Росії. У четвертій главі в історикофілософському екскурсі містяться матеріали з проблем формування культури мислення.
Слід відзначити, що, незважаючи на численні публікації
з філософського розуміння культури, все ще залишається і
мабуть залишатиметься завжди актуальність цієї проблематики. Культура — складний і багатогранний за своїм змістом,
структурою, сутністю феномен, а тому потребує комплексного,
міждисциплінарного підходу в пізнанні. Але незаперечним є
й те, що завжди буде актуальним вироблення найзагальніших
теоретико-методологічних засад у її пізнанні окремими науками.
Саме на це і спрямована основна увага автора цієї книги, зокрема
на філософські виміри культури.
<…>
Немає сумніву, що книга М. В. Дяченка стане в нагоді викладачам, науковцям, студентам, усім читачам, які зацікавляться
філософськими проблемами культури.
Віль Бакіров,
доктор соціологічних наук,
професор, академік НАН України,
член-кореспондент НАПН України,
ректор Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна,
заслужений діяч науки і техніки України.
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ХАТНІЙ КОСМОС
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ДЯЧЕНКА

(Передмова до книги
М. В. Дяченка «Хатній космос: нариси-есе», Х., 2009).
Автор книги Микола Васильович Дяченко — відомий
український науковець, доктор філософських наук, професор,
заслужений працівник культури України — опублікував низку
монографій, статей, підручників з філософії, культурології,
мистецтвознавства. Він народився в 1941 році на хуторі, недалеко
від Липової Долини, що на Сумщині. У післявоєнні роки минулого
століття доля занесла його на Донбас, більшу ж частину свого життя
мешкає в Харкові. Його біографія цікава і багатовимірна: працював гідрологом у чудовому краї лісів і озер — Карелії, геодезистом
на будівництві харківських промислових підприємств, науководослідних і проектних інститутів. Після закінчення в 1968 році
філософського факультету Ленінградського університету і до
сьогоднішнього дня основне поле його діяльності — викладацька
і наукова робота в Харківських вищих навчальних закладах
культурологічно-мистецького профілю.
Нариси-есе Миколи Дяченка — це значною мірою авторські
одкровення про раннє своє дитинство, про переживання малого
хлопчика, який живе один зі своєю матір'ю в глухому хуторі.
Перебуваючи більшу частину свого дитячого життя на самоті,
у замкненій хаті, він відтворює у своїй дитячій свідомості світ,
що його оточує. Це перш за все побут незаможніх сільських
мешканців, до яких належали його мати і він сам. Допитливий
дитячий погляд на хатні речі, предмети інтер'єру хати, побутову
діяльність, традиції і обрядові дійства відтворюють у свідомості
хлопчика неповторний самобутній світ, який автор філософськи
визначає як «хатній космос». У ньому знайшли відображення не
тільки певні психічні інтенції дитини, а й значною мірою соціальне
середовище, суспільно-політична ситуація до- і післявоєнного
часу. Власні спостереження, розповіді матері про свій родовід,
про наругу, яку чинила влада над чесними трударями, істинними
господарями землі в період колективізації і в повоєнний час,
також стали предметом рефлексії у філософсько-художніх нарисах автора.
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Для стилю художнього письма автора характерні ознаки
екзистенційного світосприйняття, переживання трагічності
буття, ліризм у зображенні оточуючого світу і, перш за все, головного персонажу нарисів — матері. Він повертає думку читача до
порівняно недалекого минулого в житті української людини з тим,
щоб осмислити через призму моральних вимірів сенс її сучасного
буття.
Але не буду упереджувати думку читача своїми коментарями.
Хай кожний, хто долучиться до цієї книжечки, складе своє враження від пережитого автором. Упевнений, що читачі, як дорослі,
так і юні, не будуть байдужими до її змісту.
Володимир Субота,
член Національної спілки
письменників України.

ПОДАРУНОК ВІД ЗЕМЛЯКА
(Замітка у газеті «Наш край»,
смт. Липова Долина, Сумська обл.).

Ім'я нашого земляка Миколи Васильовича Дяченка маловідоме
широкому загалу липоводолинців. Але ж ця людина — знаменитий український науковець, доктор філософських наук,
професор, заслужений працівник культури України, автор
цілого ряду монографій, підручників з філософії, культурології,
мистецтвознавства.
У даний час він проживає у Харкові, працює завідуючим кафедрою філософії Харківської державної академії культури. Тому
прізвище М. В. Дяченка по праву занесене до енциклопедичного
довідника «Сумщина в іменах», адже народився і провів своє
дитинство наш земляк на хуторі Стягайлівка Липоводолинського
району.
Нещодавно Микола Васильович зателефонував до районної
бібліотеки особисто. Приємною несподіванкою стала його
пропозиція надіслати для бібліотечної системи району його
нову книгу нарисів «Хатній космос», що вийшла у Харківському
видавництві «Майдан» на початку 2009 року. Пройшло декілька
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днів, і ми отримали поштою п'ять екземплярів даного видання з
дарчими написами автора. Ця книга особливо цінна для нас тим,
що нариси-есе Миколи Дяченка — це значною мірою авторські
одкровення про раннє своє дитинство, яке пройшло саме на нашій
Липоводолинщині. Автор з великою майстерністю змальовує
побут незаможних сільських мешканців, традиції і обрядові
дійства того часу, соціальне середовище та суспільно-політичну
ситуацію у повоєнній Україні.
Книга М. В. Дяченка займе достойне місце у краєзнавчих
фондах бібліотек Липоводолинської ЦБС.
Світлана Лисенко,
директор районної ЦБС,
Липоводолинський район Сумської обл.

ДИТЯЧИЙ СВІТ І ВСЕСВІТ

(Рецензія на книгу М. В. Дяченка
«Хатній космос: нариси-есе», X., 2009).
Поринувши у книжку спогадів-роздумів Миколи Дяченка, отямилася посеред ночі на останній її сторінці...
Душа щеміла. Так під час збирання квітів, буває, вжалитьсязащемить рука, наткнувшись на кропиву, низеньку, майже
непомітну серед трав, але колючу та пекучу...
Здасться, книжка ця писалася самою пам'яттю серця — тому
так щемливо відгукується душа читача на кожне слово!..
Автор показує світ очима маленького хутірського хлопчика,
і робить це тонко, майстерно, ненав'язливо примушуючи кожного
з нас замислитися не тільки над своїм минулим, а й над минулим
усього українського народу. У цьому, на мій погляд, найбільша
цінність «Хатнього космосу» Миколи Дяченка.
У своїх спогадах-розмислах автор виходить на масштабне,
загальнолюдське: «Цвіркун відцвіркує наше життя і наче нагадує:
ось вона, життєва мить, зараз, отут, але її вже і немає, на зміну
їй плине інша... Не менш насичені філософським смислом
і дії павучка. Він плете складну павутину життя, будує певний
«життєвий проект».
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Життя — павутина, в ній легко заплутатися і пропасти навіки.
Тільки та історія, яка має здатність оминути ці сіті або силу
розірвати їх, може розраховувати на своє подальше існування.
Кожна мить у дитинстві, кожна подія (а у випадку автора —
і «неподія»!) — несуть у собі величезне навантаження, вони
ліплять, формують світогляд, майбутнє світосприймання людини:
«Літом біля хати росли стрункі, значно вищі за мене мальви
з рожевими і темно-червоними квітками. На довгих стеблах від
легкого вітерця погойдувалися кармінного кольору квітки лілії.
Понад усе ж мені подобався любисток з його блискучим темнозеленим листям. Мати відкрила мені маленьку таїну: якщо помнеш
між пальцями листочок любистку — відчуєш неповторний запах
свіжості, що асоціюється з весною, теплом, сонячним світлом. На
душі стає невимовно радісно, ця радість тиха, вона сягає глибин
дитячої душі — душі, яка сприймає світ ще чистими і свіжими
відчуттями...»
Уміння з раннього дитинства бачити довколишню красу,
помічати найтонші порухи природи, вбирати в себе її радощі та
болі — ця притаманна авторові риса помітна з першої до останньої
сторінки. Наперекір усім негараздам і поневірянням минулого —
прагнути до бажаного майбутнього, осяяного внутрішньою духовною рівновагою, осмисленням життя як цілісного безперервного
процесу, — такий висновок робиш із цієї мудрої, світлої книжки.
«Стан сучасної людської душі, очевидно, спричиняється
багато в чому минулим життям як її самої, так і її батьків, тих
попередніх поколінь, що зазнали життєвої наруги, яка призвела до моральної деструкції. І особисте життя окремої людини,
і життя поколінь багато в чому нагадують коливання маятника: від
голоду до гедонізму, від злиденного існування до ірраціональних
виявів збагачення. Як завжди, істина має бути десь посередині —
оптимізоване людське життя», — стверджує автор.
На перший погляд, реалізація здібностей інтелектуального
потенціалу людини залежить тільки від неї самої. Насправді ж —
залежить від усього і від усіх, хто її оточував від дня народження і
до останнього подиху. Мабуть, існує якийсь ще не вивчений енергетичний потік відчуттів, знань, досвіду, що переходить від одного
до другого і формує, врешті-решт, особистість.
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«Жила мати серед лісництва і птаства, гостро відчувала
ритміку земле-лісо-птахо-світу. Життя хуторян, як дорослих, так
і малечі, протікало відповідно до кожної пори року, гармонійно
поєднувалося з народними віковічними традиціями, обрядовістю,
що передавалася від покоління до покоління».
Доктор філософських наук, професор, заслужений працівник
культури України Микола Дяченко адресує свою книжку найширшому колу читачів: від дітей до літніх людей. Кожна вікова
категорія візьме з неї щось своє, цікаве саме їй, але, переконана,
ніхто з читачів не залишиться байдужим. І це — найголовніше.
Ніна Супруненко,
заслужений діяч мистецтв України,
м. Харків.

ХАТНІЙ КОСМОС ОЧИМА ДИТИНИ І ФІЛОСОФА
(Зі статті про книгу М. В. Дяченка
«Хатній космос: нариси-есе», X., 2009).

Мільйони українців, що мешкають сьогодні в містах, відчувають ностальгічний потяг до сільської цивілізації. Тема малої
батьківщини не залишає шпальти газет, журналів, є наскрізною в
багатьох мемуарах і спогадах. <…>
<…> Цікавою несподіванкою стала поява книги нарисів про
малу батьківщину «Хатній космос», автором якої є відомий
український мислитель Микола Васильович Дяченко, доктор
філософських наук, професор, заслужений працівник культури
України. Його унікальна пам'ять зберегла найменші рисочки
того оточення, в якому він зростав змалку. За жанром спогади
М. В. Дяченка — це філософські роздуми про діалектику зовнішніх,
суспільних, і внутрішніх, морально-психологічних процесів, що
визначають долю людини. Наукові можливості нарису-есе, його
дослідницький інструментарій і понині глибоко не вивчені. Які ж
ресурси пам'яті відкриває нам ця книга?
Першим висловив свої думки В. Субота у передмові до
книги «Хатній космос», який відзначив, що в нарисах «знайшли
відображення не тільки певні психічні інтенції дитини, а й значною мірою соціальне середовище, суспільно-політична ситуація
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до- і післявоєнного часу» (с. 5). Цілком слушно він указує на те, що
стиль автора має ознаки екзистенційного світосприймання, переживання трагічності буття, що є засобом осмислення сьогодення
через призму минулого. Але критики не заглиблюються в природу
рефлексії автора, в якій можна відчути синтез філософської думки
і художньої образності.
Дійсно, в мемуарній прозі М. В. Дяченко постає як «знайомий
незнайомець», який оперує не тільки філософськими термінами,
але й торкається ліричних струн своєї душі, змальовує казковий,
романтичний соціум дитини. Автор відкриває свій внутрішній
світ, довіряє читачеві приховане, дуже особисте, цілком інтимні
думки і переживання, свій «таємний дар». Таким відомий філософ
з'являється вперше. Він повертається незнайомою стороною і стає
для нас відкриттям.
<…>
Сюжетно-композиційні особливості сучасної мемуарної прози
визначив В. Катаєв. Письменник виходив з того, що природа нашої
пам'яті діалогічна: ми не просто згадуємо минуле, але й дискутуємо
із собою, порівнюємо з тим, що було раніше. У його творі «Трава
забуття» («Трава забвения») звучать два голоси. Перший — це
голос молодого Валі Катаєва, свідка свого часу. Але в діалог вступає
другий голос — звучить монолог зрілої людини, відомого письменника, який з височини свого віку і життя доповнює, коректує, підправляє те, що сказав його молодий двійник. Автор нібито відмежовується від себе в юності й оцінює свого героя цілком об'єктивно.
Такий погляд на минуле має свою перевагу. Мемуарист вдається до
широких історико-філософських узагальнень, соціально-психологічних і життєвих підсумків.
Вважаємо, що М.��������������������������������������������
В.
�������������������������������������������
Дяченко багато в чому опирається на провідний принцип катаєвської мемуарної прози. Він створює власний портрет у дитинстві, за допомогою пам'яті перевтілюється в
хлопчика Миколку, повертається до своїх джерел. І в той же час
дитячі враження і переживання свого героя автор постійно коментує, пояснює, заглиблюється в потаємні куточки його свідомості.
Спостерігаючи за хлопчиком очима філософа, мудрої людини з
великим життєвим досвідом, автор шукає і знаходить певні закономірності нашого буття.
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Л.����������������������������������������������������������
М.�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Толстой
������������������������������������������������������
у відомій трилогії намагався виявити загальнолюдські властивості дитинства, відволікаючись від усього автобіографічного, змінивши навіть прізвище героя. Його цікавили
лише типові риси дитинства. М. В. Дяченко пішов іншим шляхом.
Ці спогади цілком автобіографічні. Він пише тільки про своє неповторне дитинство, але його однолітки, неначе в дзеркалі, пізнають
себе. Це була доля цілого покоління підлітків, які зростали в перші
повоєнні роки.
Вважаємо, що тисячі біженців, яких війна вигнала з рідних домівок, згадують, як рятували їх натоплені печі в лихі часи, коли вітер
історії гнав їх невідомо куди. Читачі старшого віку над сторінками
спогадів М. В. Дяченка обов'язково згадають, як вони вранці притулялися до печі, ловили залишки її тепла. І саме це тепло української хати допомагало їм вижити. В голодні роки могли бути деякі
відмінності в їжі, наприклад, на Поділлі вважали святом день, коли
варили мамалиґу, яку вживали з молоком або з олією і цибулею.
Але селянська піч зігрівала всіх.
З тих часів і хлопчик Миколка Дяченко. Він потрібен авторові
для самопізнання і глибокого усвідомлення своїх витоків, походження власного людського феномена. Чи були в дитині нехай в
ембріональному стані окремі рисочки, якості майбутнього вченого? Дитина — це tabula rasa, чи вона вже має певні потенції
і нахили?
Автор мемуарів прямої відповіді не дає. Він аналізує типову
життєву ситуацію, знайому багатьом малятам воєнних років, яких
батьки в пошуках хліба насущного змушені були залишати впродовж тривалого часу насамоті. <…>
Своєрідну «Аvе самотність!» виголосив А. Шопенгауер, який
знав, що людина може бути саме собою, пока вона одна; хто не
терпить самотності, той не цінує свободи, адже тільки самотня
людина почуває себе вільною. Ніколи пізніше Миколка не був
таким вільним, як у ранньому дитинстві, як володар «хатнього
космосу», не відчуваючи кліщів історії, суспільства, сім'ї, ланцюгів,
що покладають на людину великі і малі тирани, диктатори, начальники, колеги по роботі і навіть друзі, котрі використовують тебе
як меблю, нав'язують жалюгідну роль маріонетки, яка чекає майже
кожного з нас попереду. А дитинство для автора мемуарів — це
моральне дзеркало, в яке він дивиться, оцінюючи з філософської точки зору життя людини, і в цьому схиляється до методу
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В. Каверіна. Так, розділ про юшку, коржики та картоплю основується на євангельській думці про те, що душа більше їжі. Згадуючи
про голодні роки, коли хлопчик Миколка завжди хотів їсти, автор
зауважує: «Сучасну, розбещену делікатесами людину не можна
порівняти з тією зголоднілою, затурканою, відірваною від цивілізації напівдикою людиною, що сприймала світ як ірраціональне,
трагічне і страшне дійство... Гарно, мабуть, що... в сучасному суспільстві людина вже не дивиться на світ зголоднілими очима...
Живи розумно — повчають Сократ, стоїки, Христос, Декарт, Спіноза, Сковорода, задовольняйся малим, достатнім для людського
існування, переймайся духовним збагаченням, пам'ятаючи про те,
що на той світ нічого матеріального не візьмеш із собою» (с. 29–30).
Автор мемуарів подає і перше зіткнення дитини з брутальною
поведінкою людей, яка глибоко вразила ще не захищену життєвим
досвідом юну душу. Зрілий М. В. Дяченко посилається на Марка
Аврелія і досвід стоїків, які привчали себе терпляче тримати удари
долі.
Думки Дяченка-філософа ніколи не виникають абстрактно,
окремо від повсякденного життя. Навпаки, він завжди торкається
предмета, знайомого всім, цілком побутового. Наприклад, хатня
ганчірка для мислителя репрезентує долю людини, набуває певного символічного значення. Адже «суспільство... низводить своїх
окремих членів до статусу «вєтошки – ганчірки». І «справа тут не
тільки в моральному стані суспільства, а й у деструкції внутрішнього духу людини...» (с. 46). <…>
<…>
Спочатку малюк сприймає позахатній світ через маленьке
віконце, а далі перед ним відкриваються двері і він виходить на
хутірський життєпростір з його яскравими фарбами, чудовими
запахами, незнайомими звуками і вечірньою тишею. Масштаби
позахатнього світу вражають дитину. Не можна не запам'ятати
зустрічі хлопчика з млином-вітряком. З тих далеких років пам'ять
зберегла і запах з вихлопної труби «полуторки». «Цей запах
вихлопних газів, — згадує автор, — був для нас усіх невимовно
приємним, він ніяк «не вписувався» в палітру запахів сільського
життя» (с. 67). «Дим-димок од машин» — одарізм, зрозумілий
тільки для покоління М. В. Дяченка. Тільки нам — жителям сільської місцевості було знайоме почуття насолоди від цього «димку».
<…>
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У спогадах М. В. Дяченка образ матері виконує дуже важливу
композиційну і змістовну місію, поєднуючи різний життєвий матеріал, одухотворяючи його. Автор пізнає історію значною мірою
через долю радянської жінки 30–40-х рр., коли розпочинався хворобливий соціальний процес передачі провідних чоловічих якостей представникам слабкої статі.
І це закономірно. Суспільні катастрофи XX�������������������
���������������������
ст., зокрема голодомор, масові політичні репресії, війна, винищили чоловіків і
переклали головний тягар життя на героїнь нашого часу (без перебільшень!). Коли читаєш, як молода мати хлопчика Миколки змушена була наодинці боротися за право жити, захищаючи себе і
дитину від холодних вітрів часу, мимоволі згадуєш і своїх рідних,
яких радянська система зробила багаторукими. Жінки повинні
були встигати виконувати життєво важливі функції й на роботі,
і вдома, втрачаючи своє здоров'я, прирікаючи себе на передчасні
старіння і смерть.
Автор занотовує: «Молода моя мати, незважаючи на загальну
спокійну вдачу, у хатній та городній роботі була моторною і тямущою. Все в неї наче горіло в руках. Одночасно вона робила декілька
справ: поралася в хаті, сінях, лазила на горище по драбині, вискакувала надвір, знову поверталася, крутилася, немов мотовило. Жила
без чоловіка, тому всі господарчі справи робила сама» (с. 19). Отже,
невипадково життєва сила, енергія, ініціатива перейшла до жінок.
Це покоління винесло на собі важкий тягар XX ст.
Але історична місія матері, як слушно зауважує М. В. Дяченко,
виходила далеко за межі звичайного господарювання і колгоспного
функціонування. Його мати була центром родинних зв'язків, вона
тримала в руках тоненькі ниточки, що тягнулися до розкиданих по
всій країні рідних. Вона вважала своїм обов'язком писати їм листи,
збираючи їх у своїй пам'яті докупи. В ній було відчуття збереження
роду, загального для її родинного коріння. Тому смерть матері обірвала сімейні зв'язки. Рідні втратили людину, яка об'єднувала їх.
У мемуарній прозі М. В. Дяченка відчувається рух філософської
думки. Взагалі філософ визначається в усьому, — це помітив ще
Ліхтенберг, який писав: «Не можна вимагати від науковця, щоб він
і в товаристві завжди тримався як науковець, але вся його манера
повинна виказувати мислителя. У нього належить постійно
вчитися».
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Дійсно, у філософському есе автор тяжіє до афористичної
манери викладу думок, що наближає його до стилю Монтеня,
Лабрюєра, Ларошфуко, Шамфора, Ліхтенберга. Так, наприклад,
розмірковуючи над скінченністю кожного людського життя,
М. В. Дяченко дійшов висновку: статусу ганчірки набуває кожний
із нас, коли стає фізіологічно немічним, безпорадним і зрештою
вже зайвим на цьому святові життя. Фізіологічно й духовно «анігільована» людина стає непотрібною навіть собі самій» (с. 47).
І автор посилається на філософа Л. Шестова, який вважав найкращою смерть людини не в сімейному колі, а десь під парканом. Але
ще раніше, у ������������������������������������������������
XVI���������������������������������������������
��������������������������������������������
ст., цю думку висловив М. Монтень, переконаний у тому, що рідних не варто травмувати виглядом своєї смерті,
а краще вмерти поза домівкою, насамоті, десь на природі. Можна
згадати і слова М. Гумільова:
И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.
Філософське забарвлення акту смерті можна знайти в багатьох
мислителів. Усі вони підкреслюють природність, цілковиту натуральність кінця нашого життя. І той же М. Монтень наголошував:
«Помираєш не тому, що хворієш, а тому, що живеш».
Згадуючи своє дитинство в напівдиких радянських умовах,
М. В. Дяченко вбачає в ньому стимул боротьби за краще життя.
І знову ж таки можна згадати М. Монтеня, який вважав, що дитину
необхідно привчати до аскетизму і простоти; нехай вона рухається
від суворого життя до легкого, ніж навпаки.
У цілому М. В. Дяченко як філософ тяжіє до стоїків, цитує
Марка Аврелія. Наближається він і до позиції Шамфора. Достатньо навести такий його афоризм: «Щоб життя не здавалося
нестерпним, потрібно привчати себе до двох речей: звикати до ран,
які наносить час, і до несправедливостей, які чинять нам люди».
В. Каверін вважав, що головним героєм роману Марселя Пруста
«У пошуках втраченого часу» є пам’ять. Те ж саме можна сказати і
про нариси-есе М. В. Дяченка. Це синтетичний твір, дія якого відбувається переважно в глибині душевного світу автора. За допомогою ретроспекції він подорожує в минуле, оцінює і судить його
з височини нашого часу і власних здобутків.
<…>
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Автобіографічні нариси «Хатній космос» — це сповідь на вершині творчості відомого науковця, який у зрілому віці повертається до своїх джерел і глибоко усвідомлює свою українську ментальність, етнопсихологічні особливості і риси.
Мемуари М. В. Дяченка — це самопізнання і самовираження
власного духовного єства як носія національної і вселюдської психології та історичної пам'яті українського народу.
«Я» для автора мемуарів — складник великої надособистої
системи, яка надає сенсу його існуванню і створює контекст для
самореалізації. На стадії дитинства автор ще не знає ні минулого, ні
майбутнього і живе теперішнім. Надалі він формується як творча
індивідуальність, що синтезує досвід попередньої культури і сама
стає носієм етнічно значимої інформації.
Есе «Хатній космос» реалізує новий імператив полюбити перш
за все самих себе, свій народ, свою природу, свою батьківщину.
Тому книга М. В. Дяченка є цікавою і корисною як для молоді, так
і для людей старшого віку.
<…>
І. В. Зборовець,
доктор мистецтвознавства,
професор,
Харківська державна академія культури.

ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРЫ В КНИГЕ Н. В. ДЬЯЧЕНКО
«МАГИЯ ПОЗНАНИЯ»

(Из статьи о книге Н. В. Дьяченко «Магія пізнання», Х., 2010).
К жанру мемуаров обращаются люди разных профессий, имеющие литературный талант и опыт жизни. Но особый интерес
вызывают мемуарные очерки-эссе, представляющие собой синтез
философского и образного осмысления жизни. В этом состоит
феномен воспоминаний известного украинского философа Николая Васильевича Дьяченко, доктора наук, профессора, который
обратился к ресурсам собственной богатой памяти для ретроспективного анализа пройденного пути.
Многие ученые с похвалой отозвались о его книге «Хатній космос», в которой автор вернулся мысленно к своим сельским корням, рассказал о жизни маленького хутора, где, как в капле воды,
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отразилась нищета социализма 40-х годов XX века. В следующей
книге воспоминаний «Магія пізнання» Н.����������������������
���������������������
В.�������������������
������������������
Дьяченко прослеживает путь автобиографического героя в первые послевоенные и
в 50–70-е годы. Автор мемуаров открывает новые возможности
приема ретроспекции, освещая лучом памяти и фасад прошлой
жизни, и ее теневые стороны, находит неожиданные ракурсы
изображения внешнего мира и внутреннего духовного процесса,
сложного и противоречивого. В книге ощущается биение пульса
философской мысли, возникающей как плод наблюдений острого
ума и сердца горестных замет. История становления автобиографического героя напоминает роман воспитания, и этот синтез
философии и литературы в мемуарной прозе, бесспорно, заслуживает внимания исследователей.
В конце XX столетия внимание общественности привлекла
вновь изданная мемуарная проза русских писателей и философов:
«Свидетель истории», «Времена» М. Осоргина, «Другие берега»
В.�������������������������������������������������������������
Набокова,
������������������������������������������������������������
«Встречи», «Былое и несбывшееся» Ф. Степуна, «Воспоминания» Н. Лосского и другие. Эти возвращенные в духовную жизнь нашего общества произведения органично вписались
в современную тенденцию — обрисовывать черты культурной
формы индивидуального бытия личности, создавать образ человека духовного, который выражает основное содержание определенной пространственно-временной культуры. В. А. Кругликов
одним из первых сделал попытку исследовать образ «человека
культуры» в интеллектуальной художественной прозе.
Мемуарно-автобиографические произведения в какой-то мере
являются ответвлением философского романа и выявляют субстанциональную основу индивидуума, ориентиры его духовного
бытия и социальный феномен культуры времени. Через героя
мемуаров выражена специфика духовности общества в конкретный исторический период. Именно в воспоминаниях усвоение и
переживание автором ценностного содержания культуры представлены как процесс формирования его внутреннего облика и
духовного познания мира.
В очерках-эссе Н. В. Дьяченко «Хатн������������������������
ій����������������������
космос» и «Ма��������
гія�����
����
пізнання» автор — субъект культурно-исторического процесса. Его
развитие происходит под влиянием разнообразных| форм развертывания материального и идеального, типического и индивидуального, должного и сущего в окружающей нас реальности.
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Философско-антропологическая форма исследования в мемуарной прозе Н. В. Дьяченко представляет большой интерес. В нашей
статье сделана первая попытка осмыслить процесс формирования
экзистенции человека его поколения.
<…>
Содержание книги «Магія пізнання» составляют философия
человеческой экзистенции, противоречие между «бытием-в-себе»
и «бытием-в-мире», конфликт Я и не-Я. Интровертный характер
автобиографического героя еще больше обостряет ситуацию, усиливая его отчужденность, замкнутость. Как чужой воспринимается мальчиком женский барак разнорабочих в Донбассе, где ему
пришлось жить вместе с мамой, — горькое последствие пережитой
войны и низкого уровня жизни. Журналисты избегали о них писать.
Омытые слезами, эти женские коммуны выпали из истории. Автор
мемуаров показал их жизнь изнутри, возможно, впервые сказал
правду о
�����������������������������������������������������
несчастных
���������������������������������������������������
работницах, которые, чтобы выжить, воровали ночью кукурузу на близлежащих полях, изворачивались, как
могли, спасая себя и детей о�����������������������������������
т����������������������������������
голодной смерти. Мемуарист неслучайно сравнивает эти общежития рабочих с лагерными бараками.
При всем различии они были порождены одной системой, имели
ее отпечаток. И мальчик ощущал по-своему ненормальность этой
среды, неестественность жизни в окружении множества чужих
людей. Он испытал на себе это полуголодное, полудикое барачное
существование вместе с клопами и мышами, вдалеке от культуры.
В те трудные годы можно было выжить не в одиночестве,
а только вместе с другими людьми. Автор описывает феномен
барахолки, которая давала населению то, что пока еще не могла
предложить разоренная, обнищавшая страна: «Базар в те годы —
это особая институция, специфическое место купли-продажи
вещей, продуктов питания, обмена информацией, общения, даже
для художественной самодеяльности. Кто-то играл на гармошке,
кто-то пел песни, были там и свои танцовщики...»����������������
���������������
[��������������
с. 12���������
]. Послевоенное поколение жадно ловило эти крохи массовой культуры,
прежде всего, мелодии и слова песен, которые запоминались на
всю долгую жизнь.
Автобиографический герой выростал в общении с природой,
среди полевых трав и цветов. Свобода предоставленного самому
себе мальчика, его дистанцирование от людей способствовали
углубленной внутренней работе. Наблюдая вечернее небо, облака,
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подсвеченные заходящим солнцем, он переживал духовное просветление. Н. В. Дьяченко вспоминает: «Мое сознание словно растворилось в вечернем свете... вдруг я подумал: я существую… и
со мной существует все вокруг: небо и земля, вечерний завораживающий свет и эти тучки, тихонько плывущие надо мною» (с. 30).
Мальчик словно вышел за пределы эмпирического пространства
и времени, и это свое новое состояние он переживал как что-то
чудесное и неповторимое в его индивидуальном бытии. Герой
словно вступил в иное измерение — духовное. Оказывается, из
прозы повседневного существования, из жуткой реальности бараков был выход. Природные объекты (поле, беспредельное небо)
давали герою ощущение небывалой легкости, раскованности и
свободы.
С этого момента в мемуарном повествовании автора намечается крутой подъем. Герой очерков становится на путь духовных
прозрений, входит в страну знаний. Впервые он сталкивается с
ежедневной, планомерной работой школы, которая должна была
помочь ему стать человеком по советской модели. Интровертный
характер героя оказался в противоречии с окружающей реальностью. Замкнутый в себе, нелюдимый подросток, а затем учащийся
техникума постепенно преодолевал отчуждение. <…>
Провинциальному юноше Ленинград не показался «чужим»,
«враждебным». Здесь он перешел границу своего будущего.
Та белая ночь, когда он бродил по незнакомому городу, присматривался к нему, запомнилась герою на всю жизнь. Топос Ленинграда
с его архитектурой не был воспринят юношей как угроза его самобытности, так же, как и социум, обостряющий его внутреннюю
дисгармонию. Да, город в языковом и социальном аспектах был
всегда враждебен и чужой селянину. Но автор мемуаров, исследуя динамику становления своего героя, не акцентирует период
его адаптации в «чужом» городе. Юноша привыкает к месту своей
учебы безболезненно, не испытывая страха перед университетом
и не переживая утрату аутентичности своей экзистенции. Напротив, петербургская культура обогатила его духовные интересы и
запросы, способствовала выработке качеств интеллигента.
<…>
Юноша Н. В. Дьяченко выбрал «материковую» гидрометстанцию в отдаленном районе Карелии, в лесном селении Ругозеро. В этой ситуации отчуждение не ощущалось так остро.
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Спартанская обстановка жилья напоминала ему детские и отроческие годы: «Кроме железной кровати и табуретки, в комнате не
было никакой мебели. Вместо стула я использовал ящик из-под
тары. В «святом углу» разместился мой письменный «стол» (табуретка и на ней чемодан)...» (�����������������������������������
������������������������������������
с. 61������������������������������
)�����������������������������
. Бытовой дискомфорт автобиографический герой преодолевал, проникаясь настроениями персонажей Джека Лондона, романтическими мечтами о путешествиях.
Однако юношеский романтизм вновь обострил ситуацию отчуждения. «Бытие-в-себе» явно перевешивало, заполняя жизнь автора
мемуаров учебой и поисками духовных ориентиров. В глуши Карелии сложились благоприятные условия для самопознания и самоутверждения героя, для постижения глубинного философского
смысла человеческой экзистенции.
<…>
Уже в студенческие годы автор мемуаров размышлял о смысле
жизни, о смерти и бессмертии, опираясь������������������������
�����������������������
на поэзию, научную рефлексию, сопоставлял различные концепции�������������������
.������������������
Современный человек осознает бессмысленность своего существования, избежать
которой невозможно. «Заброшенный» в земной мир независимо
от его воли и желания и даже без осознания самого факта, человек
точно так же вне желания и согласия должен быть «выброшен» из
него — умереть. В этом заключена основа трагизма человеческой
жизни. Но это еще не предел. Украинский писатель-мыслитель
В. Пидмогильный пророчил и дальнейшую всемирную и вселенскую конечность: «Вселенная погибнет из-за рассеивания тепловой энергии. Все равномерно распределится. Все уравновесится и
сотрется. Все остановится. Это будет великолепное зрелище, которого никто не увидит».
Н. В. Дьяченко разделяет это трагическое мировоззрение, но
ищет собственный вьход из ситуации обреченности человека,
противопоставляя ей веру в творческие силы личности. Он пытается выйти из абсурда нашего бытия через акт творчества, понимая, что наука не освободит человека от гнетущего чувства смерти.
В этом автор «Магії пізнання» близок Н. А. Бердяеву, который
видел в творчестве духовное пробуждение и�������������������
��������������������
подъем всего
�����������
чело�����
веческого существа, устремленного к высшей жизни, к новому
бытию���������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������
Име����������������������������������������������������
нно в художественном
����������������������������������������������
(а не в научном) познании человек хотя бы на некоторое время освобожд�����������������������
ается от
�����������������
боли и страданий, проникает в мир мечты, гармонии. В своих размышлениях
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Н. В. Дьяченко обретает тот целостный мир, куда можно уйти от
абсурда, найти свободу не вне себя, а в себе. Он ищет равновесия
между двумя началами человеческой экзистенции — природой и
цивилизацией.
Вероятно, настоящий интеллигент хотел бы встретить в своей
жизни князя Мышкина. Автобиографический герой находил
отдельные черты лучших представителей русской интеллигенции
в педагогах университета, на которых еще лежал отблеск петербургской культуры. Общение с ними во многом способствовало
формированию автора мемуаров как личности. Он усваивал нравственно-психологическую структуру интеллигента, который отвечает за философское содержание «бытия-в-мире», служит индикатором духовного уровня жизни общества, принимает на себя
всю тяжесть экзистенциальных проблем. И в советский период
интеллигент оставался совестью нации, народа в своем внутреннем противостоянии номенклатурной системе.
Автор вспоминает о том, как вузовскую интеллигенцию
отправляли вместе с учащимися на сбор урожая в колхозы, чтобы
преподаватели не считали себя аристократами духа. Интеллигентам каждый год напоминали о том, что они — рабы системы, которая в любой момент способна оторвать преподавателей от своей
профессиональной деятельности и бросить на ликвидацию очередного прорыва то в промышленности, то в сельском хозяйстве.
О морально-психологическом состоянии вузовских работников,
которых ставили в неприспособленные для жизни условия, власть
не думала. Строительные площадки считались гордостью социалистического общества, его визитной карточкой. Н. В. Дьяченко,
находясь продолжительное время на земляных работах, в котлованах и на участке монтажных железобетонных работ, увидел эти
площадки глазами интеллигента, убедительно показал их слабые и
сильные стороны. В его книге воспоминаний нет разочарования в
тружениках производства. Он убедительно показывает, что большинство рабочих заслуживает уважения.
Совсем другое отношение автора мемуаров к партийной номенклатуре, в особенности к местным коммунистам-чиновникам. Он
отмечает их невероятную самоуверенность, зазнайство, гипертрофированное чувство превосходства над обычными советскими
людьми и рядовыми членами партии. Приведенные им факты бездушного отношения к людям со стороны партаппаратчиков, безусловно, дополняют описание номенклатуры в книге М. Восленского.
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Очерки-эссе «Магія пізнання» завершает раздел «Реки и озёра»,
занимающий особое место в продуманной структуре книги.
Автор приводит читателя на берега Ворсклы, Сиверского Донца,
Вятки, озёр Карелии, где в общении с рыбаками и другими людьми
осталась частица его жизни. На вершине пройденного пути автор
мемуаров снова возвращается к природе, к своим истокам, в нем
просыпается жажда путешествий. Еще в юности он мечтал стать
геологом, его влекла романтика просторов, что заменяло бегство
от абсурда жизни. Образ дороги, пути �����������������������
—����������������������
символ поиска человеком собственной экзистенции, индивидуального бытийного простора. Это был путь к себе настоящему, путь преодоления отчуждения от окружающей действительности. Однако уединение героя,
уход в природу не свидетельствуют о его замкнутости. Наоборот,
это начало общения и единства с космосом, восприятие в себе
его могучей силы, гармонии и чистоты. Автор убежден, что человеку больше всего необходима близость к природе как вечному
источнику жизни, как необходимого условия для самопознания и
самоусовершенствования.
Можно в финале книги Н. В. Дьяченко увидеть и образ реки
жизни, символизирующей Судьбу в ее повелительном движении к
Вечности. По словам р.Роллана, это «Река Бытия, Река живых, Река
веков... змея миров... среди лугов Бесконечности».
В книге воспоминаний «�������������������������������������
Магія пізнання�����������������������
» Н. В. Дьяченко сосредотачивается на модусе человеческой экзистенции в его отношении
к бытию, восприятию мира и противоречии с окружающей средой,
что приводит к самоанализу и выбору собственных жизненных
ценностей. В автобиографическом герое ощущается стремление
найти свою экзистенцию, сопротивляясь абсурду внешнего мира,
преодолевая чувство отчуждения. Это была скрытая от людей
борьба за то, чтобы отстоять свою сущность, за право на свой внутренний мир, совпадающий только частично с обществом, в котором вынужден существовать человек.
Очевидна онтологизация жизненного пути мемуариста. Магическая, завораживающая��������������������������������������
природа
�������������������������������������
познания мира и человека приобретает в книге Н. В. Дьяченко философско-экзистенциальное
значение.
<…>
И. В. Зборовец,
доктор искусствоведения,
профессор,
Харьковская государственная академия культуры.
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ТИМЧАСОВЕ ТА ВІЧНЕ

(Рецензія на книгу М. В. Дяченка «Временное и вечное:
философская поэтика: эссе, фрагменты, миниатюры», Х., 2012).
У 2012 р. вийшла друком книга «Временное и вечное: философская поэтика: эссе, фрагменты, миниатюры». Автор — відомий науковець — доктор філософських наук, професор, завідувач
кафедри філософії та політології Харківської державної академії культури Дяченко Микола Васильович — присвятив її одній
темі — екзистенціальній проблемі смислу життя, зокрема тому,
як вона інтерпретується в поетичних і прозових творах різних
авторів. В окремих розділах містяться також авторські роздуми у
формі філософських фрагментів і мініатюр.
Відразу зауважимо, що це не хрестоматія із сучасної філософії історії і не пошуки смислу історичного процесу. Ідеться про
смисл життя людини як такої, в її самотності перед «обличчям»
смерті, на порозі вічності. Автор зазначає в передмові, що не претендує на суто наукове дослідження екзистенціальних проблем,
а лише наводить «думки з приводу» цих питань і проблем. Вони і
є «вічними» тому, що не мають однозначної і естетичної відповіді.
Кожна людина, зазначає він, приходить у цей світ, по-своєму вирішує їх з позицій розвитку власного духу, своїх світоглядних уподобань і, звичайно, в контексті власного сприймання історичного
часу. М. В. Дяченко спрямував свою філософську рефлексію на тих
художників слова, котрі йому найбільше імпонують. Кожний з них
по-своєму оригінальний, персонажі репрезентують різні епохи і
цивілізації. До кожного поета або прозаїка автор знаходить влучні
афоризми з текстів їхніх творів.
Філософсько-поетична аналітика починається з розгляду творчості Омара Хайяма — науковця, астронома й астролога, філософа
і поета, котрий жив і творив у ХІ ст. Перше есе про нього має символічний заголовок: «Все, все наперед вирішене в судилищі передвічному». Тема долі, фатуму — одна з провідних в його поезії. Поет
сумує з приводу того, що життя швидкоплинне і короткочасне,
воно проходить, як «летучий караван». Невирішеність проблеми
душевного неспокою постійно бентежить розум поета. Пошуки
смислу життя приводять навіть таку видатну особистість, як
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Омар Хайям, до здавалось би тривіального висновку: «Лови мить!»
Таке стратегічне життєве кредо поета», — зазначає М. В. Дяченко
(с. 29). Поет закликає насолоджуватися життям, хоча «спектр»
насолод, запропонований ним, надто вузький, аскетичний: достатньо мати окраєць хліба, дах над головою і власний куточок, щоб
не стати рабом будь-кого і бути вдячним небу. Отже, скромний
достаток, життя заради життя і особиста свобода — оце й усе, що
потрібно для людського щастя.
У своїх філігранних віршах — рубаї — до цих думок час від часу
повертається Омар Хайям — такий висновок автора книги.
Для повнішого уявлення про зміст книги хоча б побіжно розглянемо філософську поетику у творчості інших літераторів.
М. В. Дяченко акцентує увагу на філософсько-поетичній картині
світу, яка представлена в поезії класика французької літератури
другої половини XVI ст. П’єра де Ронсара. Назва есе — «Гімн
вічності» — не є випадковою: саме так називається один із провідних філософсько-поетичних творів поета. Людина і вічність —
ця тема бентежить П. Ронсара, в ній він висловлює протест проти
смертності людини. Адже смерть позбавляє її «привілеїв вічності»,
актуалізує проблему смислу людського життя, обезцінює все земне
і тимчасове, зокрема і багатство. Поет іронічно зауважує: «Якщо
би смерть можна було купити за золото, то був би сенс накопичувати багатства, а то за гроші навіть годину життя не продовжиш».
На порозі смерті, у відчаї, П. Ронсар апелює до «холодного» розсудку, заспокоює себе тим, що людина�������������������������
—
������������������������
лише частинка у круговерті природної речовини і розчиняється в ній: «безсмертна речовина і лише форми тлінні» (c. 5).
Цікавою і, певною мірою, новаційною є літературна розвідка
М. В. Дяченка в царині російської поезії. В полі його зору — творчість поетів, так би мовити, «другого плану» — Г. Державіна та
П. В������������������������������������������������������������
’�����������������������������������������������������������
яземського. Але саме їх творчість просякнута глибоким філософським мисленням. «Плинемо ми по краю безодні» («скользим
мы бездны на краю» — так в оригіналі) — в цій назві есе означена доля людського життя, його трагізм: постійне існування
над безоднею, що є синонімом вічності. В оді «На смерть князя
Мещерського» поет тужить з приводу невблаганного плину часу,
його незворотності і спрямованості до кінця всього сущого, до
неминучої смерті. Саме вона ще і ще раз нагадує про примарність
людського існування перед масштабом вічності. Ці візії смерті
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спонукають Г. Державіна до глибокого осмислення світу в цілому і
переосмислення ролі та місця людини в світобудові. Очевидно так
народжується його знаменита, глибоко філософська ода «Бог», яка
написана з високим поетичним натхненням, містить глибокі філософські роздуми поета про божественне і диявольське, добро і зло,
життя і смерть, зрештою — про плинне і вічне. Поет підноситься
на метафізичну висоту, стоячи у «дверях вічності», закликає бути
вдячним Богові за надане життя і «бути готовим гідно завершити
його» [с. 86].
Прочитавши есе М. В. Дяченка про філософську поетику цього
поета-мислителя, читач, можливо, ще раз захоче звернутися до
творчості Г. Державіна.
Представник літературної аристократії Росії (ХІХ ст.)
П. В’яземський перебував на державній службі у Варшаві, отже,
більша частина його життя — це постійні поїздки за маршрутом
Росія–Захід. «Життя на колесах» позначилося і на його творчості. В
мемуарах він називав свою поезію «дорожні думи». Подорожуючи
як за кордоном, так і на батьківщині, він вдавався до смисложиттєвих роздумів. Не знаходячи відповіді на виникаючі філософські
питання стосовно призначення людини у світі, поет часто впадає
у відчай, схиляється до песимізму в сповідуванні вищих цінностей. Життя парадоксальне: людина намагається творити добро, а в
дійсності часто буває так, що його устремління приносять страждання і розчарування, всупереч творінню добра — торжествує
зло. На думку поета, дійсність — це сновидіння, життя�������
—
������
примарність, хоча це і не заважає йому поетично оспівувати принади
і радість життя. Як зазначає автор, поет не тішить себе думкою
про загробне життя, вбачаючи смисл людського існування в зміні
поколінь (с. 102).
Особливе місце в книзі відведено розгляду істинно філософської поезії Ф. Тютчева та А. Фета. Загальновизнаними в літературному середовищі і серед любителів поезії є уявлення про них
лише як про поетів-ліриків. Але не менш важливим є й те, наголошує М. В. Дяченко, що вони безпосередньо причетні і до філософії.
Їхня поезія органічно містить «вічні» питання буття, серед яких,
зокрема, окрім проблеми життя і смерті, сенсу буття, ще й космологічні питання. Адже космізм — світогляд, що розглядає всесвіт
і людину як єдину систему. Тому поезію Ф. Тютчева М. В. Дяченко
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характеризує як «поетичний космізм» (с. 104). Подібну ж
характеристику ми знаходимо й у розгляді філософських мотивів
у поезії А. Фета (с. 129).
Серед класиків світової літератури автор особливу увагу приділяє розгляду поетичної творчості У. Уітмена і Х. Л. Борхеса. «Перечитуючи вірші У. Уітмена, — пише він, — розумієш, що основний
предмет уітменівської поетичної рефлексії — це життя як вселенський, космічний феномен, що втілюється в різних конкретних
формах — від моху і лишайників до людини розумної» (с. 178).
Невипадково в одному зі своїх останніх віршів У. Уітмен, підбиваючи підсумки свого життя, озираючи пройдений шлях, звертається до всіх, з ким довелося зустрітися на цьому шляху: «Дякую
за життя, просто за життя!»
М. В. Дяченко звертає увагу на схильність Х. Л. Борхеса як
поета-мислителя до проблематики метафори, символу, алегорії.
Осмислюючи його тексти, зауважує він, розумієш: поет —
по-ф��������������������������������������������������������
і�������������������������������������������������������
лософському мислячий художник слова, маючий
������������������
багату ерудицію, тонко відчуваючий і поетично відтворюючий символіку
світу. На думку автора, контекстом для поезії Х. Л.���������������
��������������
Борхеса слугують дві концептуальносмислові, метафорично інтерпретовані ідеї:
«Ми — час» (варіант: «Ми — ріки») і «Світ — безодня і лабіринт
блукаючого людського духу» (с. 203).
Мандрівництво — це особливий стан духу й особлива стратегія життя. Автор звертає увагу на те, що С. Єсенін називав себе
«мандрівним мандрівником». Що спонукає людину до мандрів,
що шукає вона віддалік батьківської хати, назавжди залишеної
нею? На думку М. В. Дяченка, рання «бездомність» поета значною мірою зумовила тематику його поезії, її ліричність і одночасно філософічність. Автор наводить цікавий факт: виявляється,
С. Єсенін, будучи ще поетом-початківцем, навчався на історикофілософському відділенні Московського міського народного університету ім. А. Л. Шанявського. Можливо ця обставина, зауважує він, сприяла тому, що у творчості поета поступово на зміну
романтичним мріям про чудові, нерозгадані краї прийшло філософсько-поетичне розуміння світу як вселенського дому людей,
домокосмосу (c. 218).
Окремо виділимо есе про поезію Т. Г. Шевченка. Ось як характеризує його автор: «Т. Шевченко — геніальний поет, талановитий
художник. Але не тільки: він і мислитель вселюдського масштабу.
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Не будучи філософом «у чистому виді», більше того, в певному
смислі дистанціюючись від самого поняття «філософія», Т. Шевченко створив свою оригінальну філософсько-поетичну картину
світу, виробив естетичну концепцію художньої творчості» (с. 154).
Додамо від себе — у цих засобах зумів життєво передати
ментальність народу та його мелос. Зосередимося на тому, як
М. В. Дяченко описує особливості його смисложиттєвих візій та
ставлення до життя і смерті. Він звертає увагу на особливу роль
поняття «доля» в поезії Т. Г. Шевченка, її багатозначність.
Доля для Т. Г. Шевченка — це знаряддя осмислення світу в
цілому, ролі і місця людини в ньому. Вона постає в різних іпостасях: доля — воля, добра і зла, доля — як фортуна і як фатум — буває
щирою і лукавою, нарешті, вона є провидінням. Доля дається від
Бога і приховує певне призначення людини (с. 160–176). Т. Г. Шевченко не осуджує свою долю, в поемі «Тризна» (1843 р.) та вірші
«Не нарікаю я на Бога» (1860 р.) він підтверджує своє життєве
кредо: залишатися вірним самому собі, своєму поетичному слову,
що покликане сіяти добре, мудре, вічне, бути людиною і любити
ближнього свого» (с. 174).
З такою життєвою настановою, примирившись з долею, обнявшись з нею, Т. Г. Шевченко відходить за поріг вічності.
«Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала…»
«… Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!»
Щодо загального враження про книгу М. В. Дяченка наведений перелік поетів вважатимемо достатнім. Для самостійного
ознайомлення залишимо читачеві таких поетів, як Гафур Гулям
і Є. Вінокуров, а також японську поезію. Філософська поетика
прозових творів І. Гончарова і М. Пришвіна також містить актуальну екзистенційну проблематику і потребує спеціального розгляду. Наприклад, у прозовому творі І. Гончарова «Обломов» його
автор в образі Іллі Ілліча змальовує людину, яка шукає себе у світі
повсякденності, якій складно жити істинно людським життям
у ситуації загальної відчуженості. «А коли ж жити?» — у цьому
запитанні-твердженні Обломова, зверненому до суспільства і до
самого себе, багато правди (с. 151).
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Органічними в контексті книги є тематичні добірки — рефлексії
автора з приводу «вічних проблем», які подані в розділах «Фрагменти» і «Мініатюри». В кожному з них автор торкається тих самих
питань, що попередньо висвітлені в есе з філософської поетики:
плинність часу і вічність, життя і смерть, сенс людського буття
та його абсурдність, доля та ін. Зокрема, в окремих фрагментах
автор, висловлюючи свою думку, використовує різні джерела —
від поетичних творів до богословських трактатів. У невеличких
за обсягом текстах-мініатюрах він намагається адекватно передати індивідуальні враження щодо означених екзистенціальних
питань людського життя, апелює до думок видатних осіб, наводить
повчальні приклади з їхнього життя. Увесь цей матеріал органічно
вписується в основну логічну лінію книги.
Маємо справу з дійсно професійною аналітичною та узагальнюючою авторською працею. Можливо її можна сприймати як
підсумкову працю, до якої автор наближався впродовж життя.
Безперечно, книга М. В. Дяченка дуже корисна і потрібна читачеві,
співзвучна настроям сучасної людини, написана легким для
сприйняття стилем, образно і символічно. Сподіваємося, що автор
і надалі не полишить цю тематику.
М. І. Камінський,
доцент Львівського університету
бізнесу та права.
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
М. В. ДЯЧЕНКА
1941 р.,
1 листопада

•����������
Народився в�� хуторі
������� Стягайлівка
������������ Липово�������
долинського району Сумської області в сім’ї
селянина.
1956 р.
•Закінчив школу-семирічку з відзнакою і
вступив до гідрометеорологічного технікуму
(м. Харків).
1960 р.
•Після
закінчення
гідрометеорологічного
технікуму з відзнакою за державним
розподілом прибув у розпорядження ПівнічноЗахідного управління Гідрометслужби СРСР
(м. Ленінград).
1960–1961 рр. •Працював за направленням Північно-Західного
управління Гідрометслужби СРСР старшим
техніком-гідрологом на гідрометеорологічній
станції «Ругозеро» в Карелії.
1961–1963 рр. •Працював начальником гідрометеорологічної
станції «Ругозеро» в Карелії.
1962 р.
•Розпочав навчання на заочному відділенні
філософського факультету Ленінградського
державного
університету
(нині
СанктПетербурзький державний університет).
1963–1968 рр. •Працював геодезистом в УМР–6 тресту
Харківжитлобуд–2.
1968 р.
•Закінчив навчання на заочному відділенні
філософського факультету Ленінградського
державного університету, отримав диплом
філософа-викладача.

51

1968–1969 рр. •Обіймав посаду асистента кафедри марксизмуленінізму Харківського інституту мистецтв
(нині Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського).
1969–1971 рр. •Працював на посаді викладача кафедри
марксизму-ленінізму Харківського інституту
мистецтв.
1971–1972 рр. •Обіймав посаду старшого викладача кафедри
марксизму-ленінізму Харківського інституту
мистецтв.
1972–1974 рр. •Навчався в аспірантурі на кафедрі філософії
Харківського
інституту
радіоелектроніки
(нині Харківський національний університет
радіоелектроніки).
1974–1978 рр. •Обіймав посаду старшого викладача кафедри
філософії та наукового комунізму Харківського
державного інституту культури (нині Харківська
державна академія культури).
1975 р.
•Успішно захистив кандидатську дисертацію
«Проблема
історичної
спадкоємності
(філософсько-методологічні
аспекти)»
у
спеціалізованій ученій раді з філософських
спеціальностей
Харківського
державного
університету. Науковий керівник — доктор
філософських наук, професор М. О. Добрускін.

1978 р.
1980 р.
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•Присуджено науковий ступінь кандидата
філософських наук (рішення вченої ради
Харківського державного університету від
13.06.1975 р. затверджено ВАК СРСР ).
•Обрано на посаду доцента кафедри філософії і
наукового комунізму ХДІК.
•Призначено проректором з наукової роботи
ХДІК.

1980–1984 рр. •Координував
діяльність
науководослідницького сектора (НДС) ХДІК з культурноосвітньої
та
бібліотечно-інформаційної
діяльності.
1981 р.
•Присуджено вчене звання доцента (рішення
ВАК СРСР від 14.10.1981р.).
•���������
Виступив з�� доповіддю,
����������� присвяченою
������������ пробле�������
мам діалектики, на Міжнародному симпозіумі
«Критика чистого розуму» І. Канта і сучасність»
(м. Рига).
1984 р.

•�����������������������������������������
Вийшов друком навчальний посібник «Преемственность в развитии культуры и культурный
прогресс».

1985 р.

•Опублікував статті про ХДІК в Українській
Радянській Енциклопедії, т. 12 (укр. та рос.
мовами).

1986 р.

•Виступив з доповіддю на пленарному засіданні
Всесоюзної науково-практичної конференції
«Наслідки роботи вищих навчальних закладів
щодо формування комплексного підходу
до організації наукової роботи студентів»
(м. Фрунзе).

1988 р.

•�������
Вийшов друком
������� �����������
навчальний посібник
��������� «Субъ������
ект
культурно-исторического
процесса»
(співавтори: В. М. Шейко, Л. В. Анучина).
•Переведено на посаду старшого наукового 
співробітника.

1990 р.

•�������
Вийшла �������
друком ��������
наукова монографія
����������� «Отрица��������
ние и полагание» (АН УРСР) — у співавторстві.
•Переведено на посаду завідувача кафедри
філософії та політології ХДІК.
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1991 р.

1992 р.

1994 р.

•���������������������������������������������
Виступив з доповіддю про творчість Г. С. Сковороди на Першому Всеукраїнському конгресі
філософів за темою «Філософія і духовне
відродження України».
•�������
Вийшла друком
������� наукова
�������� монографія
����������� «Отрица��������
ние и преемственность в развитии культуры».
•Присуджено вчене звання професора (рішення
вченої ради ХДІК затверджено Атестаційною
комісією Міносвіти України 25.09.1992 р.).
•У спеціалізованій ученій раді Д 02.02.05
Харківського державного університету захистив
докторську дисертацію «Наступність у розвитку
культури» (спеціальність 17.00.01 — теорія та
історія культури, наукова галузь — філософія).
•���������
Рішенням президії
��������� ВАК
���� України
�������� затвер�������
джено рішення вченої ради Д 02.02.05 ХДУ від
22.02.1994 р. щодо присудження наукового ступеня доктора філософських наук.

•Призначено проректором з наукової роботи
ХДІК.
1996-2012 рр. •Член спеціалізованої ученої ради Д 64.051.06 в
ХНУ ім. В. Н. Каразіна із захисту докторських
(кандидатських) дисертацій за спеціальністю
09.00.04 — філософська антропологія та
філософія культури.
1996 р.

•Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 у
ХДАК із захисту докторських (кандидатських)
дисертацій за спеціальністю 17.00.01 — теорія та
історія культури.
•�����������������������������������������
Вийшов друком навчальний посібник «Социология: наука об обществе» (у співавторстві).
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2000 р.

2001 р.

2002 р.

•Відповідальний редактор наукового фахового 
збірника «Культура України».
•Вийшов друком підручник «Філософія»
(у співавторстві).
•���
За ���������
особисті �����������
досягнення ��
в �������
галузі �������
науки, �����
вагомий внесок у вирішення науково-технічних та
соціально-економічних проблем Харківської
області призначено стипендію ім. В. Н. Каразіна
(з
гуманітарних
наук)
Харківської
облдержадміністрації.
•Вийшов друком підручник «Соціальна
філософія» (у співавторстві).
•Вийшов друком підручник «Історія філософії»
(у співавторстві).

2004 р.

•Удостоєний почесного звання «Заслужений 
працівник культури України».

2006 р.

•Переведено на посаду завідувача кафедри
філософії та політології ХДАК.

2007 р.

•Вийшла
друком
наукова
«Філософські виміри культури».

монографія

•Призначено головою спеціалізованої ученої
ради Д 64.807.01 у ХДАК із захисту докторських
(кандидатських) дисертацій за спеціальностями:
17.00.01 — теорія та історія культури (галузі наук:
культурологія; мистецтвознавство; філософія).
2007–2008 рр. •Участь у розробці проекту ХДАК щодо
відкриття нових наукових спеціальностей:
«культурологія», «соціальні комунікації».
2008 р.

•�������
Участь у�� складанні
���������� програм
�������� кандидатсь�����������
ких іспитів з нових наукових спеціальностей:
«культурологія», «соціальні комунікації».
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2009 р.

2010 р.
2012 р.

•Призначено головою спеціалізованої ученої
ради Д 64.807.01 у ХДАК із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за
спеціальностями: 26.00.01 — теорія та історія
культури (культурологія, мистецтвознавство),
26.00.04 — українська культура (культурологія,
мистецтвознавство).
•Вийшла друком книга «Хатній космос:
нариси-есе».
•Вийшла друком книга «Магія пізнання:
нариси-есе».
•�������
Вийшла друком
������� книга
������ «Временное
����������� и
�� веч����
ное: философская поэтика (эссе, фрагменты,
миниатюры)».
•Призначено головою спеціалізованої ученої
ради Д 64.807.01 у ХДАК із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за
спеціальностями: 26.00.01 — теорія та історія
культури (культурологія, мистецтвознавство),
26.00.04 — українська культура (культурологія,
мистецтвознавство).
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І. АВТОРСЬКІ ПРАЦІ М. В. ДЯЧЕНКА
1973
1.

До питання про діалектичне та метафізичне заперечення
/ М. В. Дяченко // Вісн. Харк. ун-ту. — Х., 1973. — № 101 :
Філософія, вип. 9. — С. 26–31. — Бібліогр.: 8 назв.

2.

Наступність як специфічний зв’язок / М. В. Дяченко
// Філософ. думка. — 1973. — № 5. — С. 52–59.

3.

Про співвідношення заперечення і наступності в діалектиці
/ М. В. Дяченко // Пробл. філософії : міжвід. наук. зб. — К.,
1973. — Вип. 29. — С. 30–38. — Бібліогр.: 16 назв.

1975
4.

Планы семинарских занятий и методические советы по
курсу диалектического материализма / Харьк. гос. ин-т
культуры ; [сост.: В. В. Гаряев, Г. Я. Мамалуй, Л. Н. Григоренко,
Н. В. Дьяченко]. — Харьков, 1975. — 36 с.

5.

Проблема исторической преемственности (философскометодологический аспект) : автореф. дис. ... канд. филос. наук :
спец. 09.00.01 «Диалектический и исторический материализм»
/ Дьяченко Николай Васильевич ; М-во высшего и сред. спец.
образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького. —
Харьков, 1975. — 25 с.

1977
6.

О значении философского наследства для формирования
научно-атеистического
мировоззрения
студенчества
/ Н. В. Дьяченко // Формирование научно-атеистического
мировоззрения у студенческой молодежи : тез. докл. респ.
науч.-теорет. конф. / Ивано-Франков. ин-т нефти и газа. —
Ивано-Франковск, 1977. — С. 71–73.
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7.

Планы семинарских занятий и методические советы по курсу
диалектического материализма / Харьк. гос. ин-т культуры ;
[сост.: Н. В. Дьяченко, В. В. Гаряев]. — Харьков, 1977. — 59 с.

8.

Планы семинарских занятий и методические советы по курсу
исторического материализма / Харьк. гос. ин-т культуры ; [сост.:
В. В. Гаряев, Н. В. Дьяченко, Л. Н. Григоренко, Е. В. Левченко]. —
Харьков, 1977. — 39 с.

9.

Про формування культури мислення майбутнього
культосвітпрацівника / М. В. Дяченко // Радянський спосіб
життя і завдання підготовки та виховання кадрів для установ
культури та мистецтва : тези доп. респ. наук.-теорет. конф.
викладачів вузів культури і мистец. / М-во культури УРСР,
Київ. держ. ін-т культури ім. О. Є. Корнійчука, Рівнен. культ.освіт. ф-т. — Рівне, 1977. — С. 107–108.

1978
10.

О способах и формах воспитания культуры мышления
студентов библиотечного факультета в условиях института
культуры / Н. В. Дьяченко // Задачи подготовки и идейнополитического воспитания творческой молодежи в свете
решений XXV съезда КПСС : тез. докл. респ. науч.-метод. совещ.
преподавателей и аспирантов вузов культуры и искусства,
11–14 сент. 1978 г. — Одесса, 1978. — С. 120.

11.

Охорона, примноження і широке використання духовних
цінностей — вимога конституції СРСР / М. В. Дяченко,
В. М. Шейко ; Укр. т-во охорони пам'ятників історії та
культури. — К., 1978. — 20 с.

1979
12.

Планы семинарских занятий по курсу диалектического
материализма / Харьк. гос. ин-т культуры ; [сост.: К. Н. Лойко,
Н. В. Дьяченко]. — Харьков, 1979. — 36 с.
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13.

Проблемы формирования культуры мышления будущего
культпросветработника / Н. В. Дьяченко // Место и роль
культурно-просветительных учреждений в коммунистическом
воспитании трудящихся : тез. докл. респ. науч.-практ. конф.,
17–18 сент. 1979 г. / М-во культуры УССР ; Харьк. гос. ин-т
культуры. — Харьков, 1979. — С. 151–152.

1980
14.

Методические указания к изучению темы «Закон отрицания
отрицания» в курсе диалектического материализма / Харьк. гос.
ин-т культуры ; [сост. Н. В. Дьяченко]. — Харьков, 1980. — 21 с.

15.

Теоретические предпосылки закона отрицания отрицания
в немецкой классической философии / Дьяченко Н. В. ; Харьк.
гос. ин-т культуры. — Харьков, 1980. — 57 с. — Деп. в ИНИОН
АН СССР 26.06.80, № 5643.

1981
16.

Ленінські ідеї про культурну спадщину в сучасній суспільнополітичній літературі / М. В. Дяченко // Бібліотекознавство і
бібліогр. : респ. міжвід. наук.-метод. зб. / М-во культури УРСР,
Харк. держ. ін-т культури. — Х., 1981. — Вип. 21. — С. 105-111. —
Бібліогр.: 30 назв.

17.

Некоторые вопросы формирования культуры мышления
студентов института культуры / Н. В. Дьяченко // Задачи
дальнейшего развития социалистической культуры и
искусства в свете решений XXVІ съезда КПСС : тез. докл.
респ. науч.-теорет. конф. преподавателей и аспирантов вузов
культуры и искусства, 23–25 сент. 1981 г. / Харьк. ин-т искусств
им. И. П. Котляревского. — Харьков, 1981. — С. 12–14.

18.

Роль клубных учреждений в повышении культуры
трудящихся / Анучина Л. В., Дьяченко Н. В. // Актуальные
вопросы деятельности учреждений культуры и искусства в
современных условиях : тез. докл. респ. науч.-теорет. конф.
/ М-во культуры УССР. — Киев, 1981. — С. 29–30.
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1982
19.

Вопросы социального отрицания в работах русских
революционных демократов / Г. С. Васецкий, Н. В. Дьяченко
// Науч. докл. высш. шк. Филос. науки. — 1982. — № 1. — С. 85–91.

20.

О значении культурного наследия в патриотическом и
интернациональном воспитании студентов / Н. В. Дьяченко
// Актуальные вопросы патриотического и интернационального
воспитания средствами культуры и искусства : тез. докл.
респ. науч.-теорет. конф. преподавателей и аспирантов вузов
культуры и искусства, 30 марта —1 апр. 1982 г. / М-во культуры
УССР, Одес. гос. консерватория им. А. В. Неждановой. —
Одесса, 1982. — С. 16–17.

21.

Про засоби і форми виховання культури мислення студентів
бібліотечного факультету в умовах інституту культури
/ М. В. Дяченко // Бібліотекознавство і бібліогр. : респ. міжвід.
наук.-метод. зб. / М-во культури УРСР, Харк. держ. ін-т
культури. — Х., 1982. — Вип. 22. — С. 101–109. — Бібліогр.:
15 назв.

1983
22.

Методические рекомендации по комплексной системе
управления качеством подготовки специалистов. Работа с
абитуриентами. Основные виды учебной работы студентов
/ Б. П. Ищенко, В. К. Удалова, Н. В. Дьяченко, А. Н. Хропач,
Э. Л. Лортикян, Н. Д. Рябченко, Л. В. Анучина, Е. А. Бортник,
А. В. Кисель ; Харьк. гос. ин-т культуры. — Харьков, 1983. — 37 с.

23.

Науково-дослідна
робота
студентів
—
важлива
умова підготовки бібліотечних кадрів / М. В. Дяченко,
Н. М. Кушнаренко, І. Я. Мірошников // Бібліотекознавство і
бібліогр. : респ. міжвід. наук.-метод. зб. / М-во культури УРСР,
Харк. держ. ін-т культури. — Х., 1983. — Вип. 23. — С. 110–117.
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24.

О фальсификации идеи диалектического отрицания в
«негативной диалектике» Маркузе и Адорно / Н. В. Дьяченко
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матеріали наук.-творчої студ. конф., 10–11 квіт. 2001 р. / М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: М. В. Дяченко та ін.]. — Х. : ХДАК, 2001. — 150 с.
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155. Культура України : зб. ст. — Вип. 1 (1993)–

1993– .

. — Х. : ХДІК,

Вип. 8 : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури
і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [редкол.:
О. Г. Стахевич (відп. ред.) та ін.]. — 2001. — 304 с. —
Чл. редкол.
156. Символ : сб. эссе / Харьк. гос. акад. культуры ; под ред.

Л. В. Стародубцевой. — Харьков : ХГАК, 2001. — 100 с. —
Чл. ред. совета.

2002
157. Духовна культура в інформаційному суспільстві : матеріали

міжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 січ. [2002 p.] / М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [заг.
ред. В. М. Шейка, М. В. Дяченка, І. О. Давидової]. — X. : ХДАК,
2002. — 301 с.

158. Культура та інформаційне суспільство XXI століття :

матеріали конф. молодих науковців, 17–19 квіт. 2002 р. / М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: М. В. Дяченко та ін.]. — Х. : ХДАК, 2002. — 157 с.

159. Культура України : зб. ст. — Вип. 1 (1993)–

1993– .

. — Х. : ХДІК,

Вип. 9 : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури
і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [редкол.:
О. Г. Стахевич (відп. ред.) та ін.]. — 2002. — 306 с. —
Чл. редкол.
Вип. 10 : Мистецтвознавство. Філософія : зб. наук. пр. / М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред.) та ін.]. — 2002. — 222 с.
160. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : зб. праць

ІІІ Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 25–26 квіт. 2002 р. / М-во
освіти і науки України, Харк. обл. держ. адмін., Голов. упр.
освіти і науки, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк.

84

авіац. ін-т», Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Рос. наук.-дослід.
центр пробл. якості і підгот. спеціалістів ; [редкол.: Карпов Я. С.
та ін.]. — Х., 2002. — 299 с. — Чл. редкол.

2003
161. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття :

матеріали наук. конф. молодих учених, 16–18 квіт. 2003 р.
/ М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: Дяченко М. В. та ін.]. — Х. : ХДАК, 2003. — 213 с.

162. Культура України : зб. ст. — Вип. 1 (1993)–

1993– .

. — Х. : ХДІК,

Вип. 11 : Мистецтвознавство. Філософія : зб. наук. пр. / М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред.) та ін.]. — 2003. — 226 с.
Вип. 12 : Філософія культури. Мистецтвознавство : зб. наук.
пр. / М-во культури і мистец. України , Харк. держ. акад.
культури ; [редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред.) та ін.]. —
2003. — 274 с
163. Людина,

культура, техніка в новому тисячолітті :
зб. робіт IV Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та
молодих вчених, 24–26 квіт. 2003 р. / Нац. аерокосм. ун-т
ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т» ; [редкол.: Карпов Я. С.
та ін.]. — Х., 2003. — 299 с. — Чл. редкол.

164. Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство.

Число 1 : зб. наук.-попул. ст. / Харк. обл. держ. адімін., Упр.
культури [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колодний та ін.]. — Х. : Курсор,
2003. — 167 с. — Чл. редкол.

165. Культурна спадщина Слобожанщини. Круглий стіл «Історія

харківського священства». Секція іст.-краєзнав. релігієзнав. :
зб. наук. ст. за матеріалами міжнар. наук. конф. «П'яті
Слобожанські читання». / Харк. обл. держ. адмін., Упр. культури
[та ін.] ; [редкол.: А. М. Колодний та ін.]. — Х. : Курсор, 2003. —
110 с. — Чл. редкол.
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Секція
«Мистецтвознавство та культурологія» : зб. наук. ст. за
матеріалами міжнар. наук. конф. «П'яті Слобожанські читання»
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167. Культурна спадщина Слобожанщини : зб. наук. ст. за

матеріалами міжнар. наук. конф. «П'яті Слобожанські
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матеріалами міжнар. наук. конф. «П'яті Слобожанські читання»
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169. Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві :

матеріали міжнар. наук. конф., 21–22 листоп. 2003 р. / Харк.
держ. акад. культури ; [під ред. В. М. Шейка, М. В. Дяченка,
М. М. Каністратенка, Н. М. Кушнаренко]. — X. : ХДАК, 2003. —
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культуры, Фак. культурологии ; [сост. Л. В. Стародубцева]. —
Харьков : ХГАК, 2004. — 278 с. — Чл. ред. совета.

171. Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і

перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. 2004 р.
/ М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ;
[під ред. В. М. Шейка, М. В. Дяченка, М. М. Каністратенка,
Н. М. Кушнаренко]. — Х. : ХДАК, 2004. — 302 с.

172. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття :

матеріали конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2004 р. / М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: Дяченко М. В. та ін.]. — Х. : ХДАК, 2004. — 249 с.
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Вип. 13 : Мистецтвознавство. Філософія : зб. наук. пр. / М-во
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[редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред.) та ін.]. — 2004. — 274 с.
Вип. 14 : Мистецтвознавство. Філософія : зб. наук. пр. / М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред.) та ін.]. — 2004. — 211 с.
174. Культурна спадщина Слобожанщини. Історія родин та

генеалогія. Число 1 : зб. наук.-попул. ст. / Харк. обл. держ. адмін.,
Упр. культури [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колодний та ін.]. — Х. :
Курсор, 2004. — 126 с. — Чл. редкол.

175. Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство.

Число 2 : зб. наук.-попул. ст. / Харк. обл. держ. адмін., Упр.
культури [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колодний та ін.]. — Х. : Курсор,
2004. — 194 с. — Чл. редкол.

176. Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво.

Число 2 : зб. наук.-попул. ст. / Харк. обл. держ. адмін., Упр.
культури [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колодний та ін.]. — Х. : Курсор,
2004. — 194 с. — Чл. редкол.

177. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали

V Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 квіт. 2004 р. / М-во освіти
і науки України, Наук.-метод.центр вищої освіти, Харк. обл.
держ. адмін., Голов. упр. освіти і науки, Нац. аерокосм. ун-т
ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т» ; [редкол.: Карпов Я. С.
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178. Iнформацiйно-культурологiчна

та
мистецька
освiта
(консенсус, партнерство, стандарти) в контекстi Болонського
процесу : матерiали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р.
/ М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: В. М. Шейко, М. В. Дяченко, М. М. Каністратенко,
Н. М. Кушнаренко]. — Х. : ХДАК, 2005. — 290 с.
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. — Х. : ХДІК,
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спадщина
Слобожанщини.
Історія
та
краєзнавство. Число 4 : зб. наук.-попул. ст. / Харк. обл. держ.
адімін, Упр. культури [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колодний та ін.]. —
Х. : Курсор, 2005. — 179 с. — Чл. редкол.

182. Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво.

Число 3 : зб. наук.-попул. ст. / Харк. обл. держ. адмін., Упр.
культури [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колодний та ін.]. — Х. : Курсор,
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183. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали

VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 квіт. 2005 р. / М-во освіти
і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти, Харк. обл.
держ. адмін., Голов. упр. освіти і науки, Нац. аерокосм. ун-т
ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т» ; [ред. кол.: Карпов Я. С.
та ін.]. — Х., 2005. — 299 с. — Чл. редкол.
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184. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття :

матеріали наук. конф. молодих учених, 25–26 квіт. 2006 р.
/ М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: Дяченко М. В. та ін.]. — Х. : ХДАК, 2006. — 251 с.
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1993– .

. — Х. : ХДІК,

Вип. 17 : Мистецтвознавство. Філософія : зб. наук. пр. / М-во
культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ;
[редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред.) та ін.]. — 2006. — 290 с.
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VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квіт. 2006 р. / М-во
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Л. В. Стародубцева ; редкол.: В. Н. Шейко [и др.]. — Харьков :
ХГАК, 2006. — 61 с. — Чл. редкол.
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сост. Л. В. Стародубцева ; редкол.: В. Н. Шейко [и др.]. —
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Л. В. Стародубцева ; редкол.: В. Н. Шейко [и др.]. — Харьков :
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. — Х. : ХДІК,

Вип. 18 : Мистецтвознавство. Філософія : зб. наук. пр. / М-во
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В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.]. — 2008. — 203 с. — Заст.
відп. ред.
Вип. 25 : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України,
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Х. : ХДАК, 2004. — 31 с.
Член оргкомітету.

295. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : прогр.

наук. конф. молодих вчених, 20–22 квіт. 2005 р. / Харк. держ.
акад. культури. — Х. : ХДАК, 2005. — 44 с.
Голова оргкомітету.

296. Інформаційно-культурологічна

та
мистецька
освіта
(консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського
процесу : прогр. міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р.
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/ М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад.
культури. — Х. : ХДАК, 2005. — 30 с.
Член оргкомітету.
297. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : прогр.

наук. конф. молодих вчених, 25–26 квіт. 2006 р. / Харк. держ.
акад. культури. — Х. : ХДАК, 2006. — 44 с.
Голова оргкомітету.

298. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали

Х Міжнар. наук.-практ. конф., 10–13 верес. 2009 р. / М-во
освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій вищ.
освіти М-ва освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т
ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», Харк. держ. акад.
культури. — Х. : ХАІ, 2009. — 192 с.
Член оргкомітету.

299. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали

ХI міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 верес. 2010 р. / М-во
освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій змісту
освіти при М-ві освіти і науки України, Нац. аєрокосм. ун-т
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Харк. держ. акад. культури, Ін-т
держ. упр. й інформ. діяльності. — Х., 2010. — 139 с.
Член оргкомітету.

VII. ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ М. В. ДЯЧЕНКА
300. Бакіров В. С. Передмова / Віль Бакіров // Філософські виміри

культури : [монографія] / М. В. Дяченко. — Х. : ХДАК, 2007. —
С. 7–12.

301. Бездрабко

В. В. Підготовка наукових кадрів із
документознавства в Україні: модерні відповіді на виклик часу
/ Бездрабко Валентина Василівна // Наук. зап. Сер. Культура і
соціальні комунікації / Нац. ун-т «Острозька акад.». — Острог,
2009. — Вип. 1. — C. 247.
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Про внесок М. В. Дяченка в запровадження в Україні наукової
галузі «Соціальні комунікації».
302. Віват, Академіє! : дайджест / Харк. держ. акад. культури. —

[Вип. 1] (1999)– . — Х. : ХДАК, 1999– .

[Вип. 1] : 1995–1998 / [уклад.: І. В. Пивовар та ін.] ; під ред.
С. В. Євсеєнко]. — 1999. — С. 118.
Вип. 2, ч. 1 : (1999–2000) / [уклад.: Л. П. Семененко,
С. В. Євсеєнко ; наук. ред. Л. П. Семененко]. — 2004. —
С. 31, 69.
Вип. 3 : 2004–2005 / Харк. держ. акад. культури ; [уклад.:
С. В. Євсеєнко, Л. П. Семененко]. — 2006. — С. 117.
Вип. 4 : 2006–2008 : до 80-річчя Харк. держ. акад.
культури / М-во культури і туризму України, Харк.
держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко,
О. М. Левченко ; наук. ред. С. В. Євсеєнко]. — 2009. — С. 6.
Вип. 5 : 2009–2010 / М-во культури України, Харк. держ.
акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко,
О. М. Левченко ; під ред. С. В. Євсеєнко]. — 2011. —
С. 165–166.
303. Гриньова Н. В. Таємнознавство в полі культури : автореф.

дис. ... д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 «Філософ. антропологія,
філос. культури» / Гриньова Наталія Володимирівна ; Харк. нац.
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 34 с.
Про значення для розгляду таємнознавства саме в полі культури
досліджень феномену культури українськими та зарубіжними
філософами. Серед них — М. В. Дяченко.

304. Державні

нагороди
край. — 2004. — 10 груд.

—

кращим

//

Слобід.

Про присвоєння М. В. Дяченку звання «Заслужений працівник
культури України».
305. Друковані праці викладачів та співробітників Харківської

державної академії культури (1947–1998). [У 2 ч.]. Ч. 1 : бібліогр.
покажч. / Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсеєнко,
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О. М. Онуфрієва, Т. С. Раскіна, С. В. Рудім, Т. О. Шикаленко ; за
ред. І. О. Вовченко, В. К. Удалової, І. М. Фоменка]. — Х. : ХДАК,
2000. — 398 с.
Бібліографія праць М. В. Дяченка — с. 91–94.
306. Друковані праці викладачів та співробітників Харківської

державної академії культури (1999–2003) : бібліогр. покажч.
/ Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Г. М. Лях,
О. М. Онуфрієва, Т. О. Шикаленко ; за ред. Л. П. Семененко]. —
Х. : ХДАК, 2004. — 199 с.
Бібліографія праць М. В. Дяченка — с. 48–50.

307. Друковані праці викладачів та співробітників Харківської

державної академії культури (2004–2008) : бібліогр. покажч.
/ М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад.
культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин,
Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т. О. Шикаленко]. — Х. : ХДАК,
2009. — 269 с.
Бібліографія праць М. В. Дяченка — с. 63–66.

308. Дяченко Микола Васильович // Сумщина в іменах :

енциклопед. довідник / [голов. ред. Звагельський В. Б.], Сум.
держ. ун-т, Реклам.-видавниче об-ня «АС–Медіа». — Суми,
2003. — С. 143.

309. Євсеєнко С. В. З повагою до творчого генія Леся Курбаса

/ С. В. Євсеєнко // Створення бібліографічних ресурсів:
проблеми та перспективи : матеріали п'ятих бібліогр. студій, 25
квіт. 2012 р. / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім.
В. Г. Короленка. — Х., 2012. — C. 53–56.
Про М. В. Дяченка як рецензента бібліографічного покажчика
«Творчий спадок Леся Курбаса у XXI столітті» (Х., 2012).

310. Зборовец И. В. Человек культуры в книге Н. В. Дьяченко

«Магия познания» / Зборовец И. В. // Вісн. Харк. нац. ун-ту
ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філософія. Філософ. перипетії : [зб.
наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Х.,
2011. — № 952, вип. 43. — C. 151–155. — Библиогр.: 9 назв.
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311. Зборовець І. В. Хатній космос очима дитини і філософа

/ Зборовець І. В. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. :
[зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України. — Х., 2010. — № 7 :
Мистецтвознавство. — C. 111–114.
Про книгу М. В. Дяченка “Хатній космос : нариси-есе” (Х., 2009).

312. Каністратенко

М. М. Дяченко Микола Васильович
/ М. М. Каністратенко // Енциклопедія Сучасної України / Нац.
акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед.
дослідж. НАН України. — К., 2008. — Т. 8 : Дл–Дя. — С. 592.

313. Каністратенко М. М. Підготовка дисертаційних досліджень

викладачами Харківської державної академії культури (1964–
1991 рр.) / М. М. Каністратенко, Г. Ю. Новікова // Вісн. Харк.
держ. акад. культури : зб. наук. пр. / М-во культури України,
Харк. держ. акад. культури. — Х., 2012. — Вип. 38. — C. 49–58.
Про дисертаційне дослідження М. В. Дяченка (с. 55).

314. Кафедра філософії та політології // Харківська державна

академія культури : до 70-річчя з дня заснування : [монографія]
/ [В. М. Шейко та ін.] ; М-во культури і мистец., Харк. держ.
акад. культури. — Х., 2000. — С. 171–175.
Про досягнення кафедри під керівництвом М. В. Дяченка.

315. Кафедра філософії та політології // Харківська державна

академія культури : до 75-річчя з дня заснування :
[монографія] / В. М. Шейко, М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко,
М. М. Каністратенко ; М-во культури і мистец., Харк. держ.
акад. культури. — Х., 2004. — С. 171–177.
Про досягнення кафедри під керівництвом М. В. Дяченка.

316. Кафедра філософії та політології // Харківська державна

академія культури : до 80-річчя з дня заснування : монографія
/ В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко [та ін.] ;
М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. —
Х., 2009. — С. 112–113.
Про досягнення кафедри під керівництвом М. В. Дяченка.
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317. Кафедра філософії та політології : факультет управління та

бізнесу // Харківська державна академія культури [Електронний
ресурс]. — http://www.ic.ac.kharkov.ua/Facs_Kaf/M_fp.html. —
Дата останнього звернення: 30.07.2013. — Назва з екрана.
Про досягнення кафедри під керівництвом М. В. Дяченка.

318. Кислюк К. В. Українська історіософія як феномен культурної

пам'яті : автореф. дис. ... д-ра культурології : [спец.] 26.00.04
«Укр. культура» / Кислюк Костянтин Володимирович ; М-во
культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х.,
2009. — 38 с.
Основу дисертації складає загальнотеоретичне розуміння
особливостей, етапів розвитку, духовних джерел української
культури, передусім, у вимірі «української філософської культури»,
досліджуваних зокрема у працях М. В. Дяченка.

319. Конвай Б. И. [Рецензия] / Б. И. Конвай // Филос. и социол.

мысль. — 1992. — № 10. — С. 170–172. — Рец. на кн.: Отрицание
и преемственность в развитии культуры : [монография]
/ Н. В. Дьяченко. — Харьков : Основа, 1992. — 169 с.

320. Кулакова О. М. Культурологічні аспекти комунікативної

функції мови / О. М. Кулакова // Культура України : зб. наук.
пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад.
культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології]. — Х.,
2010. — Вип. 29. — C. 112–124.
Підкреслено внесок М. В. Дяченка в розробку методології підходу
до культурних явищ в умовах міжцивілізаційних культурних
змагань (с. 114).

321. Кулакова О. М. Культурологічні суперечності мовної

комунікації / О. М. Кулакова // Культура України : зб. наук. пр.
/ М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури,
[Акад. мистец. України, Ін-т культурології]. — Х., 2009. —
Вип. 28. — C. 81–92.
Про внесок М. В. Дяченка у формулювання вихідних філософських
і культурологічних засад розуміння функціонально-комунікативних
суперечностей мови як феномену культури (с. 82).
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322. Лисенко С. Подарунок від земляка / Світлана Лисенко // Наш

край. — 2009. — 11 лип. (№ 55).

Книга М. В. Дяченка «Хатній космос: нариси-есе» у фондах
бібліотек Липоводолинської ЦБС Сумської обл.
323. Логвиненко Л. Чи існує феномен слобожанської культури?

/ Л. Логвиненко // Слобід. край. — 1999. — 15 трав.

Про участь М. В. Дяченка в засіданні «круглого столу», проведеного
з ініціативи газети «Слобідський край» та Харківської державної
академії культури.
324. Лысенкова

В.
В.
Культуросозидающая
сущность
философского образа жизни : монография / В. В. Лысенкова ;
М-во культуры Украины, Харьк. гос. акад. культуры. —
Харьков : ХГАК, 2011. — 295 с.
Про філософський та повсякденний спосіб життя у книзі М. В.
Дяченка «Хатній космос: нариси-есе» (с. 143–144).

325. Микола Васильович Дяченко : [професорський склад

академії] // Харківська державна академія культури : до 70-річчя
з дня заснування : [монографія] / [В. М. Шейко та ін.] ; М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х.,
2000. — С. 39–40.

326. Микола Васильович Дяченко : [професорський склад

академії] // Харківська державна академія культури : до
75-річчя з дня заснування : [монографія] / В. М. Шейко,
М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко, М. М. Каністратенко ; М-во
культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х.,
2004. — С. 31–32.

327. Микола Васильович Дяченко : [професорський склад академії]

// Харківська державна академія культури : до 80-річчя з дня
заснування : монографія / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко,
Н. М. Кушнаренко [та ін.] ; М-во культури і туризму України,
Харк. держ. акад. культури. — Х., 2009. — С. 28–29.

328. Несвит Е. А. Дьяченко Николай Васильевич / Е. А. Несвит

// Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр.
слов. / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.». — Харьков,
1998. — С. 250–251.
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329. Новікова Г. Ю. Наукова діяльність ХДАК у період з 1964 по

1991 рр. / Г. Ю. Новікова // Культура та інформаційне суспільство
ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих
учених, 19–20 квіт. 2012 р. / М-во культури і туризму України,
Харк. держ. акад. культури [та ін.]. — Х., 2012. — C. 35–36.
Серед дисертацій, захищених у зазначений період, — дисертація
М. В. Дяченка.

330. Оленіна О. Ю. Рольова специфіка мистецтва у сучасному

культурно-комунікативному просторі : автореф. дис. ... д-ра
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 «Теорія та історія культури»
/ Оленіна Олена Юріївна ; Харк. держ. акад. культури. — Х.,
2011. — 38 с.
Про
внесок
російських
та
українських
дослідників
(М. В. Дяченка та ін.) у розвиток культурологічно-мистецького
дискурсу.

331. Осипова Н. П. Соціокультурні аспекти становлення особистості:

від Сковороди до сучасності / Н. П. Осипова // Культура України :
зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. —
Х. : ХДАК, 2012. — Вип. 39. — С. 155–161.
Розглядаючи соціокультурні аспекти становлення особистості,
автор посилається зокрема на книгу М. В. Дяченка «Магія пізнання»
та статтю «Філософські виміри культури» (с. 156, 158, 160).

332. Передмова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури

і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. —
Спецвип. 24 : Культурологія : зб. типових прогр. канд. іспитів
для аспірантів і здобувачів. — С. 5–6.
Про участь М. В. Дяченка у складанні програм кандидатських
іспитів з наукової спеціальності «Культуролоія».

333. Перелік спеціалізованих вчених рад : витяг з наказу М-ва

освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листоп. 2012 р.
№ 1351 // Атестац. вісник. — 2013. — № 1. — C. 77–84.
Про створення в Харківській державній академії культури
спеціалізованої вченої ради з правом проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з
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культурології та мистецтвознавства за спеціальностями «Теорія
та історія культури» (культурологія, мистецтвознавство) та
«Українська культура» (культурологія, мистецтвознавство).
Голова ради — М. В. Дяченко (с. 84).
334. Про нагородження працівників Харківської державної

академії культури : Указ Президента України від 13 жовт. 2004 р.
№ 1230 // Уряд. кур’єр : Орієнтир. — 2004. — 27 жовт. — С. 5.
Про присвоєння М. В. Дяченку звання «Заслужений працівник
культури України».

335. Рижанова

А. О. Розвиток соціальної педагогіки в
соціокультурному контексті : автореф. дис. ... д-ра пед.
наук : [спец.] 13.00.05 «Соц. педагогіка» / Рижанова Алла
Олександрівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. —
Луганськ, 2005. — 44 с.
Теоретичну основу дослідження склали зокрема положення
філософії щодо духовної складової культури як підгрунтя для
формування мети виховання (праці М. В. Дяченка та ін.).

336. Рум'янцева А. Ю. Піаністична культура Харкова 40–80-х

рр. ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : [спец.]
26.00.04 «Укр. культура» / Рум'янцева Алла Юріївна ; Харк.
держ. акад. культури. — Х., 2011. — 20 с.
Теоретичну основу дослідження становлять ідеї та положення
зокрема з філософії (дослідження М. В. Дяченка та ін.).

337. Рум’янцева А. Ю. Піаністична культура як системне явище

/ А. Ю. Румянцева // Культура України : зб. наук. пр. / М-во
культури України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2012. —
Вип. 36. — C. 225–232.
Про тлумачення М. В. Дяченком сутності культури (с. 225).

338. Ряд работников Харьковской академии культуры награжден

государственными наградами // Status quo [Электронный
ресурс]. — 2004. — 19 окт. — Режим доступа: http://www.sq.com.
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ua/rus/news/no_rubric/19.10.2004/ryad_rabotnikov_harkovskoj_
akademii_kultury_nagrazhden_gosudarstvennymi_nagradami/. —
Дата обращения: 30.07.2013. — Загл. с экрана.
Про присвоєння М. В. Дяченку звання «Заслужений працівник
культури України».
339. Спецради по захисту дисертацій // Філософський факультет

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www-philosophy.
univer.kharkov.ua/ua/nauka/disser.html. — Дата останнього
звернення: 30.07.2013. — Назва з екрана.
Про створення в Харківському національному університеті
ім. В. Н. Каразіна спеціалізованої вченої ради з правом проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) філософських наук за спеціальністю 09.00.04 –
філософська антропологія, філософія культури. Дяченко М. В. —
член вченої ради.

340. Степанов В. Ю. Менеджмент у сфері культури / В. Ю. Степанов

// Культура України : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад.
культури / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад.
культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології]. — Х,
2009. — Вип. 27. — C. 14–20.
Розглянуто історію створення, концепцію розвитку факультету
менеджменту ХДАК, охарактеризовано кафедри факультету,
зокрема розкрито діяльність кафедри філософії та політології під
керівництвом М. В. Дяченка (с. 19).

341. Субота В. Я. Передмова / Володимир Субота // Хатній космос :

нариси-есе / Микола Дяченко. — Х. : Майдан, 2009. — С. 4–6.

342. Супруненко Н. Дитячий світ і всесвіт / Ніна Супруненко

// Березіль. — 2010. — № 3/4. — С. 182–184. — Рец. на кн.: Хатній
космос : нариси-есе / Микола Дяченко. — Х. : Майдан, 2009. —
120 с.

343. Урочисте засідання вченої ради на честь 80-річчя Академії

культури // Бурсац. узвіз. — 2010. — Лютий. — С. 1–2.
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Про відзначення нагородами професорсько-викладацького складу
академії, зокрема нагородження М. В. Дяченка почесною грамотою
Харківської міськради та почесною відзнакою Національної музичної
академії України.
344. Хом'якова О. В. Культурологічні аспекти мовно-педагогічного

спілкування в технічних ВНЗ / О. В. Хом'якова // Культура
України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ.
акад. культури. — Х., 2012. — Вип. 39. — C. 138–145.
Розглянуто світоглядні та культурологічні розробки сучасних
українських учених (праці М. В. Дяченка та ін.), які можуть
бути методологічною відправною точкою дослідження мовнопедагогічного спілкування у вищих навчальних закладах.

345. Хом’якова О. В. Ненормативна лексика як руйнівний фактор

культури особистості / О. В. Хом’якова // Культура України : зб.
наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. —
Х., 2011. — Вип. 35. — С. 122–131.
Про руйнівний вплив ненормативної лексики на культуру
особистості, зокрема на прикладі одного з героїв книги М. В. Дяченка
«Магія пізнання» (с. 123, 128–129).

346. Художня література. Критика. Літературознавство (2010) :

реком. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Держ.
заклад «Нац. парлам. б-ка України» ; авт.-уклад.: А. Ільченко,
К. Науменко. — К., 2011. — 119 с.
До покажчика увійшла книга М. В. Дяченка «Хатній космос:
нариси-есе».

347. Частник О. С. Еволюція міфологічної свідомості (з історії

досліджень в Україні) / О. С. Частник // Культура України : зб. ст.
/ М-во культури і мистец. України, Харк. держ. ін-т культури. —
Х., 1997. — Вип. 4. — С. 40–45.
Про дослідження М. В. Дяченком проблеми успадкування в
культурі (с. 40).

348. Шейко В. М. Вісімдесят років служіння українській культурі

та мистецтву : [Харківська державна академія культури]
/ В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
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// Культура України : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харк. держ. акад.
культури / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад.
культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології]. — Х.,
2009. — Вип. 27. — C. 5–13.
Про М. В. Дяченка як лідера однієї з наукових шкіл ХДАК (с. 10).
349. Шейко В. Ідентифікація наукових шкіл культурологічно-

мистецького
та
бібліотечно-інформаційного
профілю:
постановка проблеми / Василь Шейко, Микола Каністратенко,
Наталія Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2011. — № 9. — C. 43–47.
Про М. В. Дяченка як лідера наукової школи ХДАК за напрямом
«Філософські виміри української та світової культури» та
досягнення школи під його керівництвом (с. 44–45).

350. Шейко В. М. Ми впевнені у свох фахівцях / В. Шейко

// Культура і життя. — 1999. — 11 верес. — С. 1, 2.

Про високий рівень професорсько-викладацького складу
Харківської державної академії культури, до якого входить професор
М. В. Дяченко.
351. Шейко В. М. Наукові школи культурологічно-мистецького

та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації
/ В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко //
Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / М-во культури
України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2011. — Вип. 34. — C.
4–18.
Вперше визначається загальне і специфічне у формуванні й
функціонуванні наукових шкіл культурологічно-мистецького
та бібліотечно-інформаційного профілів у ХДАК. Наводяться
інституціональні ознаки наукових шкіл, зокрема наукової школи за
напрямом «Філософські виміри української та світової культури»,
лідером якої є М. В. Дяченко (с. 12–13, 15–17).

352. Шейко В. М. Передмова / В. М. Шейко // Віват, Академіє! : до

80-річчя Харк. держ. акад. культури : дайджест / М-во культури і
туризму України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.:
С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко ; наук. ред. С. В. Євсеєнко]. — Х.,
2009. — Вип. 4 : 2006–2008. — С. 6–7.

116

Серед викладачів ХДАК, які забезпечують навчально-виховний
процес, названо заслуженого працівника культури України, професора
М. В. Дяченка (с. 6).
353. Шейко В. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої

кваліфікації в Харківській державній академії культури / Василь
Шейко, Микола Каністратенко, Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн.
палати. — 2011. — № 6. — C. 20–23.
Зокрема йде мова про наукові школи ХДАК, одну з яких очолює
М. В. Дяченко (с. 22).

354. Шейко

В. Провідний центр вищої культурологічномистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні : [до
80-річчя Харківської державної академії культури] / Василь
Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісн. Кн.
палати. — 2009. — № 8. — C. 22–26.
Згадується М. В. Дяченко як один з провідних науковців ХДАК
(с. 23, 25).

355. Шейко В. М. Репродуктивний підхід до підготовки науково-

педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури
/ В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
// Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України,
Харк. держ. акад. культури. — Х., 2012. — Вип. 39. — C. 162–172.
Висвітлюються основні здобутки ХДАК у підготовці науковопедагогічних кадрів. Проаналізовано діяльність наукових шкіл
ХДАК, лідером однієї з яких є М. В. Дяченко (с. 170).

356. Шейко В. М. Тенденції розвитку Харківської державної

академії культури напередодні 80-річчя свого функціонування
/ В. М. Шейко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. : до
80-річчя Харк. держ. акад. культури / М-во культури і туризму
України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т
культурології. — Х., 2009. — Вип. 25. — C. 4–17.
Про М. В. Дяченка як одного з провідних науковців ХДАК (с. 13).

357. Шейко В. М. Харківська державна академія культури —

науковий центр культурології та соціальних комунікацій
в Україні / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
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// Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії
розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 8–9 груд. 2011 р.
/ М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури
[та ін.]. — Х., 2011. — C. 7–10.
Про М. В. Дяченка як лідера однієї з наукових шкіл ХДАК (с. 9).
358. Шейко В. М. Харківський державний інститут культури:

досягнення та перспективи / В. М. Шейко // Культура України
: зб. ст. / М-во культури і мистец., Харк. держ. ін-т культури. —
Х., 1997. — Вип. 4. — С. 3–13.
Про розробку кафедрою філософії та політології на чолі з М. В.
Дяченком разом з Інститутом філософії АН України методологічних
засад соціокультурної діяльності та релігієзнавства (с. 6).

359. Шейко В. М. Харківській державній академії культури 80

років (1929–2009) / В. Шейко, М. Каністратенко, Н. Кушнаренко
// Харківська державна академія культури : до 80-річчя з дня
заснування : монографія / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко,
Н. М. Кушнаренко [та ін.] ; М-во культури і туризму України,
Харк. держ. акад. культури. — Х., 2009. — С. 12–20.
Про М. В. Дяченка — с. 13, 15.

360. Штейнберг В. А. Кант и современность : [международный

симпозиум «Критика чистого разума» И. Канта и
современность», Рига, 26–28 окт. 1981 г.] / В. А. Штейнберг,
М. А. Абрамов, В. А. Жучков // Вопр. философии. — 1982. —
№ 5. — С. 151–155.
Про участь М. В. Дяченка в міжнародному симпозіумі з виступом
на тему: «Проблема заперечення в діалектиці І. Канта» (с. 153).

361. Щедрін

А. Т. Культурологічно-релігієзнавчі виміри
«вторинної» міфотворчості : автореф. дис. ... д-ра культурології :
[спец.] 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Щедрін Анатолій
Трофимович ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 40 с.
У дисертації використані праці філософсько-культурологічного
спрямування, зокрема праці М. В. Дяченка.
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Давидова І. О. 110, 150 (ред.),
157 (ред.)
Даніл’ян В. О. 263
Державин Г. Р. (139)
Дзюба І. М. 78 (ред.), 79 (ред.),
99 (ред.), 104 (ред.),
108 (ред.)
Добрускин М. Е. 60, 66
Достоєвський Ф. М. (83)
Драгоманов М. П. (50)
Дяченко М. В. (Дьяченко Н. В.)
1–200, (201–361)
Евтушенко С. В. 231
Євсеєнко С. В. 280 (уклад.),
302 (ред.), 305–307 (уклад.),
309, 352 (уклад.)
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Єсенін С. О. (Есенин С. А.) (139),
(141)
Жеребкина И. А. 223
Жиленкова И. Н. (І. М.) 60,
66, 70
Жучков В. А. 360
Заздравнова О. И. (О. І.) 60, 66, 70
Залюбовский И. И. 283 (ред.)
Зборовець І. В. (Зборовец И. В.)
77, 310, 311
Звагельський В. Б. 308 (ред.)
Зеленецкий В. С. 253
Ищенко Б. П. 22
Ільганаєва В. О. 110
Ільченко А. 346 (уклад.)
Каністратенко М. М. 77, 103, 110,
113–121, 124–130, 169 (ред.),
171 (ред.), 178 (ред.), 312,
313, 315, 316, 326, 327, 348,
349, 351, 353–355, 357, 359
Кант И. (360)
Карпов Я. С. 160 (ред.),
163 (ред.), 177 (ред.),
183 (ред.), 186 (ред.)
Кизима В. В. 45
Кисель А. В. 22
Кислюк К. В. (101), (102), 246, 318
Кікоть А. А. 204
Колодний А. М. 164–168 (ред.),
174–176 (ред.), 181 (ред.),
182 (ред.)
Колосова Н. Ф. 238 (ред.)
Конвай Б. И. 319
Корнієнко А. П. 30
Кравченко О. В. 77, 110, 113–121,
124–130, 255
Кремень В. Г. 70, 74, 91 (ред.)
Кривуля О. Н. 270
Кудрявцев-Платонов В. Д. (251)
120

Кулакова О. М. 320, 321
Куліш П. О. (52)
Кунденко Я. М. 219
Курбас О. С. (Лесь) (280), (309)
Курисько В. І. 77
Кучер О. М. (101)
Кушнаренко Н. М. (Н. Н.) 23,
27, 34, 37, 38, 40, 77, 103,
110, 148 (ред.), 169 (ред.),
171 (ред.), 178 (ред.), 235,
241, 244, 249, 257, 265, 279,
315, 316, 326, 327, 348, 349,
351, 353–355, 357, 359
Ламетрі Ж. О. (133)
Лебедь Е. А. 258
Левченко Є. В. 8, 48, 59, 64, 84
Левченко О. М. 280 (уклад.),
302 (уклад.), 352 (уклад.)
Леонов В. П. 259
Леонтьева В. Н. 242
Лисенко С. 322
Лисенкова В. В.
(Лысенкова В. В.) 84, 93,
106, 107, 111, 324
Литвин К. О. 307 (уклад.)
Логвиненко Л. 323
Логвинов С. Н. 45
Лозовий В. О. 234 (ред.),
260 (ред.)
Лойко К. Н. 12, 48
Лортикян Э. Л. 22, 58
Лях Г. М. 306 (уклад.)
Малько А. О. див.
Рижанова А. О.
Малько В. А. 214
Мамалуй Г. Я. 4, 48, 59, 64, 84, 93,
106, 107, 111, 237, 240, 275
Маркузе Г. (24)
Михайловська Н. А. 216

Мірошников І. Я. 23
Нагаєвський І. 229
Насонова К. Ю. 210
Науменко К. 346 (уклад.)
Несвит Е. А. 328
Несмелов В. И. (251)
Новікова Г. Ю. 313, 329
Оленіна О. Ю. 330
Омар Хайям (139), (144)
Онуфрієва О. М. 305 (уклад.),
306 (уклад.)
Ортега-і-Гассет Х. (97)
Осипова Н. П. 264, 331
Остропольская З. Н. 132
Откидач В. М. 250
Палкін Ю. І. 198 (ред.)
Панков Г. Д. 251
Парнюк М. А. 45
Пасісниченко І. М. 211
Паскаль Б. (133)
Пивовар І. В. 302 (уклад.)
Пій XII, архієрей (229)
Потрашков С. В. 110, 113–121,
124–130
Прилуцька А. Є. 220
Пришвін М. М. (135), (139)
Прокопенко І. Ф. (И. Ф.) 60,
66, 70
Пугач Б. Я. 248, 276, 283
Пугач Н. Б. 283
Пшинка А. В. 48
Раскіна Т. С. 305 (уклад.)
Реріх М. К. (208)
Реріх О. І. (208)
Рижанова А. О. 247, 335
Романюк О. І. 205
Ронсар П. (139), (143)
Рудім С. В. (Рудим С. В.) 48,
305 (уклад.)

Рум’янцева А. Ю. 336, 337
Рыбалко В. К. (Рибалко В. К.)
60, 66, 70, 71, 74, 91 (ред.)
Рябуха Н. О. 207
Рябченко Н. Д. 22
Ряполов В. М. 110, 113–121,
124–130
Савченко А. А. 284
Светлов П. Я. (251)
Семененко Л. П. 77,
302 (уклад.), 306 (ред.)
Сипко О. С. 81
Ситник О. Г. 209
Сідак Л. М. 225
Сковорода Г. С. (47), (49), (331)
Соколов В. Г. 208
Соляник А. А. 110
Спринсян В. Г. 215
Стародубцева Л. В. 110, 113–130,
156 (ред.), 170 (уклад.),
187–189 (уклад.), 191
(уклад.), 201, 232, 235,
238 (уклад.), 243, 252
Стахевич О. Г. 151 (ред.),
153 (ред.), 155 (ред.),
159 (ред.)
Степаненко И. В. 86, 87
Степанов В. Ю. 271, 340
Стоцька Т. С. 68, 94, 95
Субота В. Я. 341
Суковата В. А. 228
Супруненко Н. А. 342
Сухіна В. Ф. (Сухина В. Ф.)
(101), (102)
Тарасова О. І. (101)
Тареев М. М. (251)
Тишевська Л. Г. 110, 113–121,
124–130, 245, 256, 277, 281
Толстой Л. М. (80)
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Тортіка О. О. 110, 113–121,
124–130
Тютчев Ф. І. (Ф. И.) (139), (140)
Удалова В. К. 22, 305 (ред.)
Уитмен У. (139)
Уперенко М. (58)
Фет А. А. (138), (139)
Филиппова Л. Я. 253
Філоненко О. С. 213
Фоменко І. М. 305 (ред.)
Фрадкін В. З. 77
Хом’якова О. В. 344, 345
Хропач О. М. 22
Частник О. С. 73, 347
Чепалов О. І. 280 (ред.)
Чепелев В. У. 46, 48, 59
Черненко В. О. 224
Чернікова В. Є. 217

Чибісова Н. Г. (101)
Шевченко Т. Г. (139), (142)
Шейко В. М. (В. Н.) 11, 41, 77,
103, 110, 113–130, 145–148
(ред.), 150 (ред.), 151 (ред.),
157 (ред.), 169 (ред.),
171 (ред.), 178 (ред.),
187–193 (ред.), 195 (ред.),
197 (ред.), 199 (ред.),
200 (ред.), 233, 236, 239,
241, 244, 245, 249, 255–257,
265, 268, 269, 272, 277–279,
281, 282, 314–316, 325–327,
348–359
Шикаленко Т. О. 305–307
(уклад.)
Штейнберг В. А. 360
Щедрін А. Т. 111, 203, 261, 361

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Буття людини 109, 131, 134
– погляди Ж. О. Ламетрі 133
– погляди Б. Паскаля 133
Вічне (філос.) 139
Господарства теорія
– погляди С. М. Булгакова 63, 69
– погляди М. О. Бердяєва 132
Духовне життя суспільства 58, 85, 86, 100, 109, 112
Заклади культури
– функції 18, 30
Заперечення в діалектиці 1, 3, 25, 45, 51
– погляди Г. Маркузе 24
– погляди Т. Адорно 24
– погляди революційних демократів 19
– філософія німецька класична 15
Заперечення в культурі 51
122

Історичні науки
– програми кандидатських іспитів 119
Культура
– діалектика
– погляди М. О. Бердяєва 105
– духовна 36, 39, 58, 109
– масова
– погляди Х. Ортеги-і-Гассета 97
– українська
– погляди М. П. Драгоманова 50
Культура і цивілізація
– погляди П. О. Куліша 52
Культурна взаємодія 82, 83, 88, 92
Культурна консолідація 75
Культурна спадщина 11, 16, 20, 35, 42, 43, 44, 57
див. також Успадкування в культурі

Культурна творчість 76
Культурний прогрес 29
– погляди Л. М. Толстого 80
– погляди Ф. М. Достоєвського 83
Культурно-історичний процес 41
– погляди Ф. М. Достоєвського 83
Культурологія
– підготовка науково-педагогічних кадрів 311
– програми кандидатських іспитів 113, 116–118, 121, 124,
126–128, 130
Логіка
– навчально-методичні матеріали 68, 94, 95
Мистецтвознавство
– програми кандидатських іспитів 115, 120, 122, 125, 129
Міфологія
– ірландська 73
– українська 73
Наступність (філос.) 2, 3, 5
– у культурі 29, 51
Освіта вища 22, 23, 26
Покладання (філос.) 45
Природність людини
– погляди Г. С. Сковороди 47, 49
123

Сенс життя 133
Соціальні комунікації
– підготовка науково-педагогічних кадрів 311
Соціологія 60, 66, 70
– навчально-методичні матеріали 81
Студенти 26
– виховання 28
– інтернаціональне 20
– патріотичне 20
– культура мислення 9, 10, 13, 17, 21
– науково-дослідна робота 23, 27, 37, 38, 40
– навчально-методичні матеріали 31, 34
– світогляд 6
Суспільна свідомість 87
Схід–Захід 82, 83, 88, 92
Тимчасове (філос.) 139
Українська мова 53
Український народ
– національно-культурне визначення 90
Український фольклор 73
Успадкування
– в культурі 54, 62, 76
– філософська думка західноєвропейська 65, 96
– філософська думка німецька класична 89
– філософська думка українська 55, 56, 61
див. також Культурна спадщина

Філософія 71
– навчально-методичні матеріали 4, 7, 8, 12, 14, 46, 48, 59, 64,
67, 84, 93, 106, 107, 111
Філософія культури 98, 112
Філософська думка
– західноєвропейська 74, 91
– українська 90
Філософська поетика 135–144
Філософські науки 101, 102
– програми кандидатських іспитів 114, 123
Харківська державна академія культури 32, 33, 72, 77, 103
– науково-педагогічні кадри 78, 79, 99, 104, 108
Щастя 133 покажчик назв
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ПОКАЖЧИК НАЗВ
А. Фет як поет і мислитель 138

Айзенштадт Валерій Ківович 78
Асєєв Георгій Георгійович 79

Бульдозер і динаміт чи тотальне музеєфіціювання? 57
Бутько Тетяна Василівна 99

Вовченко Ірина Олександрівна 104
Вопросы социального отрицания в работах
революционных демократов 19
Временное и вечное: философская поэтика 139
Вчера и сегодня 72

русских

Гімн вічності: філософська поетика Ронсара 143
Гордєєв Сергій Іванович 108

XXVІІ съезд КПСС о развитии социалистической культуры,

обогащении духовного мира человека 36
До питання про діалектичне та метафізичне заперечення 1
Духовная жизнь как социокультурный феномен 85
Духовная жизнь общества 86
Духовне життя як соціокультурний феномен 100
Духовные производительные силы общества 58

Єдність спадкоємності і заперечення у відношенні до культурної
спадщини народу 44

Життя і культура 109
Західноєвропейська філософія (кінець XVI — початок XVIII ст.) 74

Зростання ролі бібліотек в ідеологічній роботі на сучасному етапі 30

Интернациональное и национальное в культурном наследии 42
125

Ідея «природної людини» в «Байках Харківських» Г. Сковороди
47, 49
Iсторiя фiлософiї 93, 67

Культурологія і соціальні комунікації — нові галузі наукових
досліджень в Україні 110

Л. М. Толстой i проблеми культурного прогресу людства 80

Ленінські ідеї про культурну спадщину в сучасній суспільнополітичній літературі 16
Логiка 68, 94, 95
Людина, сенс її буття та проблема щастя : (світоглядні ідеї у
філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) 133

М. П. Драгоманов про розвиток української культури 50

Магія пізнання 134
Методические рекомендации по комплексной системе управления
качеством подготовки специалистов. Работа с абитуриентами.
Основные виды учебной работы студентов 22
Методические указания к изучению темы «Закон отрицания
отрицания» в курсе диалектического материализма 14

Наступність як специфічний зв’язок 2

Науково-дослідна робота студентів — важлива умова підготовки
бібліотечних кадрів 23
Науково-дослідна робота студентів: деякі аспекти перебудови 40
Научно-исследовательская работа студентов — важный фактор
повышения качества подготовки библиотечных кадров 27
Некоторые вопросы формирования культуры мышления
студентов института культуры 17
НИРС в вузах культуры 37
Нове покоління навчальної літератури 101

О значении культурного наследия в патриотическом и

интернациональном воспитании студентов 20
О значении философского наследства для формирования научноатеистического мировоззрения студенчества 6
126

О

методологических принципах «Философии хозяйства»
С. Н. Булгакова 63
О способах и формах воспитания культуры мышления студентов
библиотечного факультета в условиях института культуры 10
О фальсификации идеи диалектического отрицания в «негативной
диалектике» Маркузе и Адорно 24
Общественное сознание и его роль в жизни общества 87
Оволодіння культурною спадщиною — важлива умова виховання
спеціалістів бібліотечної справи 28
Организация научно-исследовательской и художественнотворческой работы студентов вузов культуры и искусств 34
Организация научно-исследовательской работы студентов 31
Отрицание и полагание 45
Отрицание и преемственность в развитии культуры 51
Охорона, примноження і широке використання духовних
цінностей — вимога конституції СРСР 11

Перестройка высшей школы и научно-исследовательская работа

студентов вузов культуры 38
Питання культурної спадщини і комуністичного виховання молоді
у суспільно-політичній літературі 35
Питання співвідношення культури і цивілізації в публіцистичних
творах П. Куліша 52
Плани семінарських занять та методичні вказівки з курсу
«Філософія» 59, 64
Планы семинарских занятий и методические советы по курсу
диалектического материализма 4, 7, 12
Планы семинарских занятий и методические советы по курсу
исторического материализма 8
Планы семинарских занятий по курсу диалектического
материализма 12
Поетичний космізм Ф. Тютчева 140
Преемственность в развитии культуры и культурный прогресс 29
Про діалектичну єдність традицій і новацій в процесі культурного
успадкування 43
Про засоби і форми виховання культури мислення студентів
бібліотечного факультету в умовах інституту культури 21
127

Про мову як ознаку національного визначення 53
Про співвідношення заперечення і наступності в діалектиці 3
Про
формування
культури
мислення
майбутнього
культосвітпрацівника 9
Проблема «Культура — творчість — особистість» у суспільнополітичній літературі 39
Проблема
исторической
преемственности
(философскометодологический аспект) 5
Проблема культурного успадкування в західноєвропейській
філософії XX ст. 65
Проблема культурологiчних взаємовпливiв в системi схiд –
слов`янство – захiд (з iсторiї культурологiчної думки) 88
Проблема отрицания в домарксистской философии 25
Проблема успадкування в розвитку культури 54
Проблеми культурної консолiдацiї людства 75
Проблеми методологiї соцiокультурного успадкування в нiмецькій
класичнiй фiлософiї 89
Проблеми нацiонально-культурного визначення українського
народу у фiлософськiй думцi ХIХ — початку ХХ столiть 90
Проблемы формирования культуры мышления будущего
культпросветработника 13
Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.01 — теорiя
та iсторiя культури (галузь науки — культурологiя) 113
Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.01 — теорiя
та iсторiя культури (галузь науки — фiлософськi науки) 114
Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.01 — теорiя
та iсторiя культури (галузь науки — мистецтвознавство) 115
Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.02 —
свiтова культура i мiжнароднi культурнi зв’язки (галузь
науки — культурологiя) 116
Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.04 —
українська культура (галузь науки — культурологiя) 117
Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.05 —
музеєзнавство. Пам’яткознавство (галузь науки —
культурологiя) 118
Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.05 —
музеєзнавство. Пам’яткознавство (галузь науки — iсторичнi
науки) 119
128

Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.05 —
музеєзнавство. Пам’яткознавство (галузь науки —
мистецтвознавство) 120
Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 26.00.06 —
прикладна культурологiя, культурнi практики (галузь науки
— культурологiя) 121
Простiр i час фольклорних свiтiв: пам`ять генерацiй 73

Развитие философской мысли в Западной Европе (XVI–XVIII вв.) 91

Релігійно-екзистенціальна діалектика культури М. О. Бердяєва 105
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